


Samolot treningowy Bartel BM-6a 
 
Model i tekst – Lech Kołodziejski 
 
W 1929 r. Inż. Ryszard Bartel zaprojektował w poznańskiej 
wytwórni płatowców "SAMOLOT" samolot treningowo-
myśliwski BM - 6. W założeniach miała to być prosta konstrukcja, 
wykonana z krajowych surowców, a przede wszystkim prosta i 
tania w obsłudze i eksploatacji. 
Próby statyczne wykonano na początku 1930 r., a prototyp 
oblatano na początku kwietnia tego samego roku. Po zebraniu 
opinii oblatywaczy, nieznacznie zmodyfikowano prototyp 
oznaczając go BM - 6a. Został on oblatany w lipcu 1930 r. 
Wykazywał dobre własności pilotażowe. Następnie samolot 
ten przeszedł próby państwowe i - po pozytywnej opinii -został 
przekazany do użytkowania w Wyższej Szkole Pilotażu w 
Grudziądzu, a następnie do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w 
Dęblinie. 
Wytwórnia otrzymała zamówienie na następną wersję, która 
miała być wzorcem dla samolotów seryjnych, jednak w wyniku 
likwidacji firmy "SAMOLOT", prace nad tym modelem 
przerwano. 

OPIS TECHNICZNY:  
Jednomiejscowy samolot treningowo - myśliwski przeznaczony 
do zaawansowanego szkolenia pilotów myśliwskich. 
Dopuszczony do wykonywania akrobacji. 
Kadłub: o konstrukcji kratownicowej, spawany z rur stalowych, 
kryty w przedniej części blachą aluminiową, a w tylnej płótnem. 
Płaty: o konstrukcji drewnianej, kryte sklejką i płótnem. 
Połówki płatów dolne i górne o tej samej rozpiętości (jak w 
większości konstrukcji R. Bartla). 
Silnik: Hispano Suiza 8 Be o zredukowanej mocy z 220 KM do 180 
KM 
Uzbrojenie: jeden karabin maszynowy Vicker 7,7 mm 
umieszczony po lewej stronie kadłuba, strzelający przez 
śmigło. Na kadłubie luneta celownicza Chretien. 

DANE TECHNICZNE:  
Rozpiętość                                                        8,10 m 
Długość                                                             6,30 m 
Ciężar własny                                                   697 kG 
Ciężar całkowity                                              985 kG 
Prędkość maksymalna                                   192 km/h 
Prędkość minimalna                                         85 km/h 
Prędkość dopuszczalna (nurkowania)         420 km/h 
Wznoszenie                                                       4,0 m/s 
Pułap                                                               3800 m 
Zasięg                                                                550 km 

 

 

Uwagi ogólne o wykonaniu modelu 

 
1. Części modelu (arkusze oznaczone  numerami od 1 do 5) 

należy wydrukować na drukarce do druku kolorowego na papierze 

wg wskazań na arkuszach. W tym przypadku, arkusz 1 drukujemy 

na zwykłym papierze używanym do prac biurowych, tzn. na 

papierze o gramaturze 80g.  Arkusze od 2 do 5 należy wydrukować 

na papierze (kartonie) do drukarek o gramaturze 170g. Na każdym 

z tych arkuszy zostały dorysowane „linijki” z prostokątów białych i 

czarnych o długościach 10 mm każdy. Po wydruku należy 

zweryfikować długości tych „linijek”. W przypadku, gdy na 

wydruku ich długości nie odpowiadają stosownej wielokrotności 10 

mm, należy zweryfikować ustawienia drukarki i powtórzyć 

drukowanie; 

2. przed rozpoczęciem budowy należy dokładnie przeanalizować

rysunki montażowe; 

3. wszystkie elementy należy wycinać po zewnętrznej części 

druku, (zwracam uwagę, że wiele elementów nie posiada 

nadrukowanych konturów); 

4. model należy wykonać zgodnie z kolejnymi rysunkami 

montażowymi i z rysunkiem zestawieniowym przedstawiającym 

cały model w trzech rzutach. 

Zawsze stosujemy poniższe oznaczenia: 

5. ** przy numerze części oznacza, że należy ją podkleić tekturą 

o grubości 1 mm; w przypadku, gdy wszystkie części z danego 

arkusza należy nakleić na tekturę, to na ogół przy numerach części 

nie stawiamy oznaczenia **, tylko piszemy na arkuszu, że w całości 

należy go nakleić na tekturę. 

6. * przy numerze części oznacza, ze należy ją podkleić kartonem 

o gramaturze 170 – 200 g (np. tzw. brystolem); 

7. litera „R” przy numerze części oznacza, że chodzi o jej prawą 

wersję (skrzydło, statecznik itp.), a litera „L” oznacza, że chodzi o 

wersję lewą. 

8. litera „f” przy numerze części oznacza, że chodzi o wersję tej 

części montowaną z przodu, a litera „r” oznacza, że chodzi o wersję 

montowaną z tyłu; 

9. litera „s” lub litera „y” przy numerze części oznacza, że 

niezadrukowaną stronę tej części oraz jej brzegi należy pomalować 

na kolor szary, podobnie litery „cz” lub litery „bk” oznaczają, że 

chodzi o kolor czarny; 

10. litera „W” lub „C” w oznaczonym obszarze oznacza: „wyciąć 

przed sklejeniem"; 

11. litery „WS” lub „CG” oznaczają, że dany obszar należy wyciąć 

po uformowaniu i sklejeniu części; 

12. symbol oznacza, że część należy zagiąć, skleić i wyciąć po 

konturze; 

13. symbol   oznacza, że część należy zwinąć w ciasny rulon; 

14. symbol  oznacza, że część należy zwinąć w „pustą” rurkę; 

15. poza powyższymi oznaczeniami, przy kilku częściach 

narysowano kształty przekrojów wg jakich należy je uformować. 

 


















