
W torkowe popołudnie 25 lipca
2000 roku na podparyskim
lotnisku Charles’a de Gaulle'a

nie wyróżniało się niczym szcze-
gólnym – owszem, miał startować
ponaddźwiękowy olbrzymi alba-
tros – no, ale on zawsze wzbudza
zainteresowanie. Jemu nawet
wszystkie inne samoloty ustępują
pola. Paryżanie z dumą pokazują
go przyjezdnym. Przecież to zupeł-
nie zrozumiałe – w końcu mamy
do czynienia z  awangardą techniki
lotniczej, a przy tym z najbezpiecz-
niejszym samolotem na świecie!
Lot numer 4590 do Nowego Jorku

miał jednak boleśnie wpisać się w
pamięć widzów, właśnie oglądają-
cych dwie pierwsze (i ostatnie) mi-
nuty lotu maszyny Air France...

Aerospatiale-British Aero-
space Concorde nie powstawał ła-
two. Od podpisania wstępnej umo-

V i o l e t t a  i  P a w e ł  D e j n a k o w i e

Aerospartiale – British Airspace Con-

cord w locie – wyjątkowego piękna

tej konstrukcji trudno odmówić!

Wrażenie niezwykłości potęguje się

podczas lądowania – opuszczana

osłona kokpitu i opuszczany nos to

najbardziej charakterystyczne cechy

tego jedynego ponaddźwiekowego

samolotu pasażerskiego.

Adieu Concorde!
Good bye supersonic!...

Historia tego niezwykłego owocu angielsko-francuskiej współpracy technicznej i gospodarczej, 

choć ddziś już w zasadzie zamknięta, wciąż budzi wielkie zainteresowanie. Los Concorde’a 

porównuje się z llosem „Hindenburga”, „Titanica”, Cometa, Chalengera i Columbii. We wszystkich

tych przypadkach bez wątpienia wspaniałe wytwory ludzkiej myśli technicznej w tragiczny sposób

uległy serii nieszczęśliwychh zbiegów okoliczności, jednocześnie wraz ze swoimi pasażerami i załogą

grzebiąc także na długi czas  naszą wiarę w potęgę techniki nad wszechwładną naturą i jej prawami. 

Przypominając tym razem Czytellnikom sylwetkę jedynego liniowego ponaddźwiękowego samolotu

pasażerskiego, chcielibyśmy, pamiętając  o tragicznie zmarłych ofiarach wypadku, pokazać też

i piękno techniki – a także wciąż niełatwą historrię zmagań z materią i prawami fizyki.
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wy między Anglią a Francją w
1956 r. a pierwszym „liniowym” lo-
tem minęło 20 lat. Wiele trzeba by-
ło zgody (fr. concorde), by pogo-
dzić oczekiwania wszystkich zain-
teresowanych stron z wymagania-
mi techniki – o dwu systemach
miar, w jakich projektowane i bu-
dowane były elementy, już nawet
nie wspominając... W wyniku tego
niezwykłego przedsięwzięcia po-
wstał niespotykany samolot: dol-

nopłat o skrzydłach typu delta,
z charakterystyczną zmienną geome-
trią dzioba , o długości 61,66 m
i rozpiętości 25,6 m, wyposażony

A

Tytanowy płaskownik – jeden z mniej

ważnych elementów jednego z silni-

ków DC-10 – tak niewiele może

wpłynąć na bieg historii i życie wie-

lu ludzi...

Po rakietach młodzi konstruktorzy

zaczęli samodzielnie projektować

odrzutowce...

... budują też wahadłowce z zestawów opracowanych w naszych pracowniach

modelarskich

Prawidłowe zwijanie papierowych ru-

rek o zdecydowanie większej długo-

ści niż w przypadku rakiety MT-08

to w tym wypadku dopiero pierwsza

z koniecznych umiejętności.

By ogon modelu nie „odstawał od

profilu”, musi „zapamiętać” kształt –

np. tak jak na powyższej ilustracji.

Duże powierzchnie wygodnie sklejać

dobrym klejem w sztyfcie. W tym wy-

padku zdecydowaliśmy się na skrzy-

dła złożone z dwóch warstw papieru

o gramaturze 80–100 g/m
2

– można

je też wykonać jako trzywarstwowe.
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w cztery silniki o ciągu 38 000 lbs
(ok. 172,5 kN) każdy, z masą star-
tową 185 ton, ale przede wszyst-
kim – prędkością przelotową dwu-
krotnie przewyższającą prędkość
dźwięku! (w takich warunkach lo-
tu temperatura nosa kadłuba
wzrasta do 127°C, a cały kadłub
wydłuża się nawet o ćwierć me-
tra!). Supersamoloty przeznaczone
zostały z założenia głównie do ob-
sługi dalekich – uciążliwych ze
względu na czas lotu tras – np.
Londyn–Sydney, Londyn–Nowy
Jork, Paryż–Nowy Jork, Paryż–Rio
de Janeiro. 

Jak jednak wiadomo – nic
w technice nie ma za darmo. Kom-
fort, w postaci krótkiego czasu lo-
tu, z racji szczupłego kadłuba
(więc małej liczby miejsc) oraz

sporych kosztów paliwa, dostępny
był jedynie dla nielicznej grupy pa-
sażerów. Do tego w USA i Austra-
lii doszły silne protesty przeciwko
hałasowi przy startach supersoni-
ków. Wiele linii wycofało się z
wstępnych zamówień – wyprodu-
kowano jedynie 21 maszyn, które
do celów pasażerskich wykorzy-
stywały jedynie – British Airways
oraz Air France. Na początku no-
wego tysiąclecia mówiono już na-
wet o swego rodzaju fanaberii an-
gielskiego i francuskiego przewoź-

nika – utrzymywanie linii obsługi-
wanych przez concorde’y było już
bardziej prestiżowym niż dochodo-
wym przedsięwzięciem...

Do dziś trudno uwierzyć,
że przyczyną katastrofy F-BFVC
i śmierci w płomieniach 113 osób
(100 pasażerów, 9 osób załogi i 4
osób na ziemi) był niewielki pła-
skownik – zgubiony na pasie
przez startujący wcześniej DC-10...
Wybuch opony tuż przed oderwa-
niem spowodował zniszczenie
skrzydłowego zbiornika paliwa,
a tym samym pożar obydwu silni-
ków lewego skrzydła. Niesterowal-
ny olbrzym runął  na podparyski

hotel – do lądowania na lotnisku
Le Bourget, gdzie skierował ma-
szynę pilot, zabrakło 40 sekund... 

Wypadek przesądził defini-
tywnie o końcu ery pasażerskich
samolotów naddźwiękowych –
tym bardziej że rosyjski „odpo-
wiednik” Concorde’a (Tu-144) jesz-
cze wcześniej zakończył karierę,
mając na koncie dwie katastrofy
w lotach pokazowym i testowym.
Concorde’y zakończyły loty pasa-
żerskie w 2003 roku. Większość
z nich stanęła na cokołach jako
eksponaty muzealne (w niemiec-
kim Auto & Technik MUSEUM
SINSHEIM zgodnie stoją nawet
obydwaj konkurenci zza obu stron
żelaznej kurtyny), ale... dwa fran-
cuskie egzemplarze do dziś są
utrzymywane w gotowości – może
jeszcze kiedyś zobaczymy je w lo-
cie...?

3

Nos kształtujemy i kleimy za pomo-

cą szaszłyka. Segment nr 2 wygod-

niej dociskać kredką – proszę zwró-

cić uwagę na nierozcięty jeszcze

fragment przy „szybach”.

Gondole silnikowe w wersji „za-

mkniętej” – preferowane bardziej

do modelu statycznego.

Kolejność montażu dwóch przednich

elementów – po sklejeniu przewęże-

nia sekcji 2, od środka wklejamy sto-

żek dziobowy. W tym połączeniu kle-

ju nie należy oszczędzać – to bardzo

odciążony mechanicznie fragment

modelu, poza tym balast najwygod-

niej jest montować właśnie teraz.

Szybkoschnącym klejem do drewna smarujemy dół kadłuba, patrząc od dołu

przyklejamy symetrycznie skrzydła, a po położeniu na równej powierzchni

dociskamy kadłub z włożoną weń plastikową rurką, by uniknąć zgniecenia.
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M O D E L  L A T A J Ą C Y  C O N C O R D E ’ A
W  S K A L I  1 : 2 0 0

Po rakietach (MT-08 – opisa-
nych m.in. w numerze 1/2008
„Młodego Technika” i cieszących
się sporym powodzeniem modeli
z napędem pneumatycznym) wielu
młodych konstruktorów pragnie
budować poważniejsze modele –
najlepiej „odrzutowe”. Uczestnicy
zajęć w prowadzonych przez nas
pracowniach zbudowali wiele róż-
nych modeli – zarówno według
własnych projektów , jak i z ze-
stawów opracowanych w Zespole
Pracowni Modelarskich MDK i SP
25 . Bohater tego wydania „Na
warsztacie” powstał właśnie na
fali wspomnianej potrzeby postę-
pu. Czerpie z doświadczeń kon-
strukcyjnych, zdobytych podczas
budowy i eksploatacji ww. modeli.
Mimo sporych uproszczeń, zacho-
wuje wciąż  wiele piękna swojego
wielkiego imiennika. Musimy jed-
nak lojalnie zaznaczyć, że tym ra-
zem opisywany model jest też wy-

raźnie bardziej wymagający! Jeśli
więc, Drogi Czytelniku, miałeś pro-
blemy z lotami modelu rakiety –
uzbroiwszy się w sporą dozę cier-
pliwości, uporaj się z problemami
„rakietowymi” i dopiero wówczas
rozpoczynaj prace nad „supersoni-
kiem”. Ci jednak z Czytelników,
którzy poradzili sobie z rakietami
i chcieliby się zmierzyć z tą nie-
zwykłą konstrukcją, zdobędą przy
jej tworzeniu i oblatywaniu kolejne
cenne doświadczenia. 

M A T E R I A Ł Y  I  N A R Z Ę D Z I A :

Tradycyjnie – w zasadzie
ogólnie dostępne: 
– papier piśmienny 80 g/m2, 
– karton 160–200 g/m2,
– szybkoschnący klej do papieru,
– nożyczki, kredka, patyczek do

szaszłyków, 
– rurka plastikowa lub metalowa,

średnicy 15 mm, długości 30 cm
(w ostateczności można pokusić
się o zwinięcie takiej rurki z pa-
pieru).

B U D O W A

Najwygodniej będzie skopio-
wać w stosownym powiększeniu
rys. na papierze piśmiennym
(ew. wydrukować go bezpośrednio
ze strony www.MODELmaniak.pl
– rysunek w formatce A4 będzie
tam dostępny co najmniej przez
trzy miesiące). Płaszczyzny nośne
i ustateczniające należy skleić w
dwu- lub trójwarstwową „kanap-
kę” i pozostawić pod obciążeniem
(np. ciężką książką) do całkowite-
go wyschnięcia. Jeśli nie dysponu-
jemy odpowiednią rurką – wyrzut-
nią i jednocześnie szablonem do
sklejania kadłuba – trzeba ją bę-
dzie czym prędzej przygotować.
Można w tym celu wykorzystać
karton zwinięty np. na dwóch rur-
kach po  papierze faksowym lub
na kilku ogniwach R6 (AA) ułożo-
nych podłużnie. Na szablonie – po-
dobnie jak w przypadku rakiet,
wykonujemy ściśle niby-kadłub,
służący za przekładkę dystansową
pod kadłub właściwy. Zwinięcie
i prawidłowe sklejenie rurek ka-
dłuba oraz niby-kadłuba  wymaga
wprawy – jeśli nie wyjdzie za
pierwszym razem – trzeba próbo-
wać do skutku (jeśli średnica ka-
dłuba w sekcji dziobowej będzie
za szeroka, wówczas połączenie
kolejnych segmentów może się nie
udać). Po sklejeniu kadłuba, wyko-
nujemy sekcję dziobową składają-
cą się z dwóch elementów – sto-
żek dziobu, choć dość smukły, nie
powinien sprawić większego kło-
potu, jeśli do profilowania i doci-
sku podczas klejenia użyjemy za-
ostrzonego końca patyczka do
szaszłyków. Ponieważ dziób bę-
dzie szczególnie narażony na
uszkodzenia podczas lądowania,
do jego wnętrza wlewamy do peł-
na gęsty klej (wygodny jest np.
polimerowy lub silikon, z powodu
braku rozmiękczającej papier wo-
dy – można go również od począt-
ku w całości wykonać z białego si-
likonu). Sekcja pośrednia może
sprawić nieco więcej kłopotów –
jest nieco nietypowa. Do czasu
sklejenia głównej sklejki segmentu
2 nie należy rozcinać i kleić mniej-
szej sklejki między szybami osłony
kokpitu. Jej kształtowanie nie jest
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Równolegle ukończone modele: latający (powyżej) i wystawowo-dydaktyczny.

Sposób na sprawdzenie położenia

środka ciężkości – na rurce-wyrzutni

o dodatkowo ściętym specjalnie dla

tego modelu wylocie.
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tak skomplikowane, na jakie wy-
gląda – wymaga tylko dokładno-
ści. Po ukształtowaniu sekcji 2 sto-
żek dziobowy wklejamy od środka,
dbając o ustawienie „do lotu” –
nie do lądowania , solidnie zale-
wając elementy klejem – to łącze-
nie w trakcie eksploatacji jest bar-
dzo mocno testowane. Kadłub
przyklejamy do skrzydeł stosowną
porcją kleju – na styk – dbając jed-
nak o symetrię. Usterzenie piono-
we podobnie – w modelu wykorzy-
stamy fakt, że oryginalny ster kie-
runku był dzielony na dwa frag-
menty – w modelu ruchomy będzie
fragment górny, natomiast dolny
wzmocni mocowanie. 

Gondole silników w modelu
latającym można wykonać jako
przelotowe. Podwozie dołączone
do modelu nadaje się natomiast
wyłącznie do modelu nieprzezna-
czonego do lotów.

L O T Y

Przed pierwszym lotem na-
leży skontrolować wyważenie po-
dłużne. W naszych latających eg-
zemplarzach środek ciężkości znaj-
duje się mniej więcej pod 5–6
oknem za drugimi drzwiami .
Ewentualny dodatkowy balast na-
leży umieszczać w taki sposób, by
nie zanieczyścić klejem wnętrza
kadłuba, co może całkowicie unie-
możliwić prawidłowy start. Dla
uzyskania prawidłowego lotu śli-
zgowego klapy (tu wykorzystamy
w tym celu lotki) powinny zostać
wychylone 5–8 stopni w górę.
W modelu Concorde’a ujawniła się
jeszcze jedna, niespotykana w do-
tychczas projektowanych mode-
lach charakterystyczna przypa-
dłość: specyficzne zakończenie ka-
dłuba, przy standardowo zakoń-
czonej wyrzutni, jest przyczyną 
zaburzenia toru lotu podczas scho-
dzenia modelu z rurki. Dlaczego
tak się dzieje, łatwo wyjaśnić. 
By zatem zniwelować niekorzystne
parcie sprężonego powietrza na
tylny, górny fragment ogona, rów-
nież wyrzutnię należy odpowied-
nio zakończyć i stosować w takim
położeniu, by dłuższa jej część
znajdowała się podczas startu
również na górze – pozytywny
efekt jest wyraźny. Pozostałe ko-
rekty lotu wprowadzamy podobnie
jak przy innych modelach szybow-
ców – ważne, by zawsze tylko jed-
ną poprawkę. Mamy przy tym na-

dzieję, że dzioby modeli wykona-
nych przez Czytelników dotrwają
do końca lotów testowych – lepiej
na początku latać nisko i nad gład-
ką/śliską wykładziną. Po zakończe-
niu etapu oblatywania modeli con-
corde’ów powinny latać co naj-
mniej kilkanaście metrów. 

Życzymy powodzenia i za-
praszamy do dzielenia się swoimi
doświadczeniami poprzez forum
MT. Zainteresowanym szczegóła-
mi technicznymi oraz historią tej
niezwykłej konstrukcji, w tym rów-
nież chętnym do zbudowania jej
modelu w innych barwach, poleca-
my zamieszczone poniżej linki. Na-
tomiast tych z Czytelników, którzy
8 czerwca będą mogli przyjechać
do Wrocławia, zapraszamy także

do udziału w Pierwszych Ogólno-
polskich Zawodach Kartonowych
Modeli Latających z Napędem
Pneumatycznym w ramach III
WSMK �

Linki tematyczne
www.pl.wikipedia.org/wiki/Con-
corde
www.airliners.net/aircraft-data/
stats.main?id=6
www.concordesst.com/accident/
accidentindex.html
www.technik-museum.de/uk/sins-
heim/
www.concorde-jet.com
www.britishairways.com/concor-
de/index.html
www.designmuseum.org/design/
concorde
www.currell.net/models/concorde.
htm
http://pl.youtube.com/watch?v=52
CVrcCydig&feature=related
http://www.tupolev.ru/English/
Show.asp?SectionID=148 
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Podczas najbliższych III WSMK

rozegrane zostaną zawody

modeli kartonowych z napędem

pneumatycznym, do których zalicza

się również opisywany w artykule

model.
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