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There are no translations availableElkÃ©szÃ¼lt egy hajÃ³, nÃ©hÃ¡ny informÃ¡ciÃ³val Ã©s egy fotÃ³val. A cikk kiegÃ©szÃ-tÃ©sÃ
megismerkedhetÃ¼nk a dakronnal mint anyaggal Ã©s a palÃ¡nkozÃ¡s kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel.

Prince de Neufchatel CONSTRUCTO alaprÃ³l Ã©pÃ¼lt. A vitorlÃ¡zat nem az eredeti anyag, hanem 40 grammos dakronbÃ³l
kÃ©szÃ¼lt mert annak az Ã©lÃ©re szÃ©pen fel lehet varrni a kÃ¶rbefutÃ³ kÃ¶telet.A dakront lehet speciÃ¡lis kÃ©szÃ¼lÃ©kkel
vÃ¡gni , hogy a varott Ã©l egyÃ¡ltalÃ¡n nem rojtolÃ³dik.
- MÃ©retarÃ¡ny 1:56
- A hajÃ³ eredeti Ã©pÃ-tÃ©si ideje 1812 SHONER.
Eredetileg hadihajÃ³ volt majd sebessÃ©ge miatt, amikor az angolokhoz kerÃ¼lt, kereskedelmi hajÃ³kÃ©nt szolgÃ¡lt.Â A
Makett Ã©pÃ-tÃ©se juliustÃ³l novemberig tartott.
A hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l
A dakron az az anyag ami az igazi vitorlÃ¡sokon a vitorla anyaga. Ez lÃ©tezik kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ vastagsÃ¡gokban ezt fejezi ki a
gramm sÃºly, mint pÃ©ldÃ¡ul a papÃ-rnÃ¡l.

Az Ã¡ltalam hasznÃ¡lt 40 gr dakron a legvÃ©konyabb. AzÃ©rt viszonylag nehÃ©z beszerezni mert Ã©ppen vÃ©konysÃ¡ga, tehÃ
gyengesÃ©ge miatt az igazi vitorlÃ¡sokon ritkÃ¡n hasznÃ¡ljÃ¡k. PÃ©ldÃ¡ul kifejezetten gyenge szÃ©lre gÃ©nuÃ¡nak. Ez ollÃ³val
kitÅ±nÅ‘en vÃ¡ghatÃ³ Ã©s alig rojtolÃ³dik. Az igazi a hÅ‘ollÃ³ ill. hÅ‘vÃ¡gÃ³ gÃ¶rgÅ‘. Ilyennel nekÃ¼nk nem Ã©rdemes foglalkozn
mert nagyon hÃºzÃ³s az Ã¡ra. Az a megoldÃ¡s, hogy vitorla kÃ©szÃ-tÅ‘nÃ©l kell kiszabatni a vitorlÃ¡kat. ( mÃ¡r ha van ilyen az
ismerettsÃ©gi kÃ¶rben ) Ez az anyag szÃ-nesben is lÃ©tezik, Te is lÃ¡ttÃ¡l szÃ-nes vÃ¡sznakkal vitorlÃ¡sokat, ejtÅ‘ernyÅ‘sÃ¶ket
szÃ¶rfÃ¶sÃ¶ket stb. Ã‰n termÃ©szetesen csak fehÃ©ret hasznÃ¡lok. Igaz ugyan , hogy a tÃ¶rtÃ©nelmi hajÃ³k vitorlÃ¡zata nem
hÃ³fehÃ©r, de nekem valahogy a vitorla Ã©s a hÃ³fehÃ©r nagyon Ã¶sszejÃ¶n.

EgyÃ©bkÃ©nt a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©se sorÃ¡n a palÃ¡nkozÃ¡s amire nagyon kell figyelni Ã©s bizonyos gyakorlatot azt hiszem igÃ©
alÃ¡bbiak miatt. Az alapanyag 2x6x600 mm mahagÃ³ni. A dorbÃ³ttÃ³l lefelÃ© Ã©pÃ-tve a 6 mm szÃ©lessÃ©get a vÃ©gek felÃ©
csÃ¶kkenteni kell hiszen az orr Ã©s a tatt keresztvonala rÃ¶videbb mint a hajÃ³derÃ©k. Ehhez a mÅ±velethez a leÃ-rÃ¡s Ã©s ra
nem ad tÃ¡mpontot ezt ki kell talÃ¡lni egyenkÃ©nti illesztÃ©ssel. A mÃ¡sik macerÃ¡s mÃ¼velet a fent emlÃ-tett palÃ¡nkok
bordÃ¡zatra valÃ³ felszegelÃ©se. A lÃ©nyeg a kÃ¶vetkezÅ‘ minden palÃ¡nkot minden bordÃ¡hoz rÃ©z szegekkel kell rÃ¶gzÃ-ten
Nem a stbilitÃ¡s miatt hiszen az belsÅ‘ oldali ragasztÃ¡ssal megoldhatÃ³ , hanem az esztÃ©tikai lÃ¡tvÃ¡ny miatt. A gond az,
hogy a rÃ©z szeg feje, a 6mm Ã©s az elÅ‘l-hÃ¡tul mÃ©g vÃ©konyÃ-tott palÃ¡nkokhoz mÃ©rten arÃ¡nytalanul nagy. MegoldÃ¡s :
elcsÃ-pni, csÃ-pÃ©s felÃ¼letÃ©t lereszelni, hogy sima legyen, majd beÃ¼tni Ãºgy, hogy a szegsor fÃ¼ggÅ‘legesen egy vonalba
kerÃ¼ljÃ¶n. Ezt kb. 400-450 alkalommal kell eljÃ¡tszani.

MÃ¡sik Ã©rdekessÃ©g a vitorlÃ¡k Ã©lkÃ¶teleinek felvarrÃ¡sa. Ez egy, a vitorla minden Ã©lÃ©n kÃ¶rbefutÃ³ kÃ¶tÃ©l, hiszen ma
vÃ¡sznat nem lehetne ( a valÃ³di hajÃ³kon ) az Ã©leken megfeszÃ-teni mert elhasadna. A lÃ©nyeg: a varrÃ¡st Ãºgy oldom meg,
hogy egy Ã¶ltÃ©s a vÃ¡szonba egy Ã¶ltÃ©s a kÃ¶tÃ©lbe nagyon-nagyon sokszor. Ã‰lkÃ¶tÃ©lnek modellezÃ©shez nekem nag
bejÃ¶tt a gyetyabÃ©l. Ezen a tÅ± jÃ³l Ã¡tmegy, nem kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben rojtolÃ³dik Ã©s fehÃ©r.

A kÃ¶tÃ©lzet felrakÃ¡sa csigÃ¡k gÃ¶gzÃ-tÃ©se pepecs munka , de rutin.Â [newpage]A talÃ¡lkozÃ³ tÃ¡jt szÃ³ volt rÃ³la , hogy az
Ã¡tÃ©pÃ-tett Princ-rQl kÃ¼ldÃ¶k kÃ©peket. Nos itt van nÃ©hÃ¡ny darab. A lÃ©nyege az Ã¡tÃ©pÃ-tÃ©snek, hogy minden kÃ¶tÃ
cserÃ©lve, a rÃ©z Ã¡gyÃºk az elsQ kettQ kivÃ©telÃ©vel ( hasznÃ¡lt Ã¡gyÃº ) szÃ-nqre festve. A natÃºr Ã¡rbÃ³c Ã©s keresztruda
( vÃ©lhetQen a megfelelQ szÃ-nre ). CsigÃ¡k kÃ¶zÃ¼l a nagyobbak 2 -3 sorosak kicserÃ©lve , sajÃ¡t gyÃ¡rtÃ¡sÃº mÃ¼kÃ¶dQ
csigÃ¡kra. 1 db 3 soros csiga 14 darabbÃ³l Ã¡ll. Az Ã¡gyÃºkat mozgatÃ³, rÃ¶gzÃ-tQ, kÃ¶tÃ©lzet Ã©s csigÃ¡k kicserÃ©lve. A rÃ©
vitorlÃ¡zat eltÃ¼ntetve, 2 db bevont vitorla van helyette. Az eredmÃ©ny lÃ¡thatÃ³, Ã©s vitathatÃ³.

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 28 November, 2020, 12:58

