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There are no translations availableA cikksorozatban a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t kÃ¶vethetitek nyomon.

- MÃ©ret: 1:200
- Hossza: 760 mm
- SajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©s

Gyerekkorom Ã³ta Ã©rdekelt ennek a tragikus sorsÃº hajÃ³nak a tÃ¶rtÃ©nete. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a sokak Ã¡ltal ismert filmrÃ©szlet
volt rÃ¡m nagy hatÃ¡ssal, ami a hajÃ³ pusztulÃ¡sÃ¡t Ã¶rÃ¶kÃ-tette meg. Ugyanolyan borzalommal Ã¶ltÃ¶tt el annak idejÃ©n, min
a Hindenburg katasztrÃ³fÃ¡jÃ¡t megjelenÃ-tÅ‘ kÃ©pkockÃ¡k. Ã•m a Szent IstvÃ¡n nekÃ¼nk magyaroknak sokkal tÃ¶bbet jelent,
mint egy elpusztult csatahajÃ³. ElsÅ‘ kirÃ¡lyunk nevÃ©t viselte az elsÅ‘ magyar Ã©pÃ-tÃ©sÅ± csatahajÃ³ Ã©s elsÅ‘ harci feladat
kÃ¶zben a tengerbe merÃ¼lt. A vilÃ¡ghÃ¡borÃº utÃ¡n a szerencsÃ©tlen magyar sors jelkÃ©pÃ©vÃ© vÃ¡lt. Egyre tÃ¶bbet olvasv
a korszakrÃ³l, Ã©rlelÅ‘dÃ¶tt bennem, hogy el kellene kÃ©szÃ-teni a hajÃ³ modelljÃ©t. Ez az Ã©rlelÅ‘dÃ©s tÃ¶bb mint 30 Ã©vig
vÃ©gÃ¼l idÃ©n nyÃ¡ron belekezdtem.

ElsÅ‘kÃ©nt a rajz beszerzÃ©se, Ã©s Ã¡trajzolÃ¡sa volt a feladat. Mivel rajzot csak a Viribus Unitis-rÃ³l tudtam szerezni, a terveke
nÃ©mileg mÃ³dosÃ-tani kellett a Szent IstvÃ¡n sajÃ¡tossÃ¡gainak megfelelÅ‘en. A kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g szÃ¡mbelileg nem sok, de
lÃ¡tvÃ¡nyban jellegzetes eltÃ©rÃ©sek voltak a hajÃ³osztÃ¡ly mÃ¡sik hÃ¡rom tagjÃ¡hoz ( Tegethof, Prinz Eugen, Viribus Unitis )
kÃ©pest.

A hajÃ³test

Az elkÃ©szÃ¼lt rajz alapjÃ¡n a bordÃ¡k Ã©s a gerinc 2 mm-es sztirol lemezbÅ‘l lÃ©zerrel lettek kivÃ¡gva. Sajnos a sztirol Ã©s a
lÃ©zer nem szÃ-velik egymÃ¡st tÃºlsÃ¡gosan, meglehetÅ‘sen olvadt, Ã©gett felÃ¼letet kaptam a vÃ¡gott Ã©leken. Ezen azÃ©rt
kis csiszolÃ¡ssal lehetett javÃ-tani. ElsÅ‘kÃ©nt fÃ¡bÃ³l Ã©pÃ-tÅ‘Ã¡gyat kÃ©szÃ-tettem Ã©s erre kerÃ¼ltek fel a bordÃ¡k Ã©s a g

Az Ã©pÃ-tÅ‘Ã¡gy hasznos dolog, stabilan tartja a szerkezetet, nincs csavarodÃ¡s, ferdÃ¼lÃ©s Ã©s minden mÃ©rÃ©shez fix
tÃ¡mpontot ad, hiszen a vÃ-zvonallal pÃ¡rhuzamos. Ezen kÃ-vÃ¼l a kÃ¶zÃ©pvonal is ellenÅ‘rizhetÅ‘ folyamatosan az Ã©pÃ-tÃ©
alatt.

Az Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡s utÃ¡n a bordÃ¡k becsiszolÃ¡sa kÃ¶vetkezett a hajÃ³test Ã-vÃ©nek megfelelÅ‘en Ã©s kezdÅ‘dhetett a
palÃ¡nkozÃ¡s. A palÃ¡nkok szintÃ©n sztirol lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼ltek, vastagsÃ¡guk 1 mm. Ezt egyszerÅ±en tapÃ©tavÃ¡gÃ³ kÃ©s
szabtam fel fÃ©mvonalzÃ³ mellett. A palÃ¡nkok felrakÃ¡sÃ¡t az alsÃ³ Ã¼tegfedÃ©lzet vonalÃ¡ban kezdtem, mivel a felsÅ‘ fedÃ©
tÃ¶bbszÃ¶r is megtÃ¶rik, ezÃ©rt ehhez az Ã-vet nem lehetett igazÃ-tani. Itt a hajÃ³oldal mÃ©g elÃ©g egyenes, ezÃ©rt 8 mm
palÃ¡nkszÃ©lessÃ©ggel kezdtem, felvÃ¡ltva egyszer a jobb, aztÃ¡n a baloldalon. KÃ©sÅ‘bb a nagyobb gÃ¶rbÃ¼let miatt 6, majd
mm-re csÃ¶kkentettem a szÃ©lessÃ©gÃ©t.
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A ragasztÃ¡shoz a mÅ±anyag maketteknÃ©l bevÃ¡lt Humbrol Precision ragasztÃ³t hasznÃ¡ltam. Ezzel kÃ¶nnyen Ã©s gyorsan
lehet a palÃ¡nkok Ã©lÃ©t is ragasztani. Mivel a palÃ¡nkozÃ¡s egyrÃ©tegÅ±, rÃ¡adÃ¡sul igen vÃ©kony, meglehetÅ‘sen pontosan
dolgozni, hiszen 1 mm-es palÃ¡nkot nem nagyon lehet csiszolÃ¡ssal kiegyengetni. A palÃ¡nkozÃ¡s vÃ©geztÃ©vel az
Ã©pÃ-tÅ‘Ã¡gyrÃ³l levÃ©ve, kiegÃ©szÃ-tÅ‘ belsÅ‘ bordÃ¡zatot kapott a test.

AztÃ¡n csiszolÃ¡s, majd a vÃ-zvonal alatti Ã©s feletti pÃ¡ncÃ©lÃ¶vek, a farrÃ©sz Ã©s a kimaradt felsÅ‘ fedÃ©lzet alatti palÃ¡nko
felragasztÃ¡sÃ¡t kellet mÃ©g elvÃ©gezni. A fedÃ©lzet borÃ-tÃ¡sa elÅ‘tt mÃ©g el kell kÃ©szteni az ablaknyÃ-lÃ¡sokat, a hajÃ³csa
tartÃ³it, kormÃ¡nylapÃ¡tokat, valamint az oldalsÃ³ 12 db 150 mm-es lÃ¶veg kazamatÃ¡it.

Az utÃ³bbiakat kezdtem elÅ‘szÃ¶r, ezeket ugyanis rÃ©szben lefedi a fedÃ©lzet.A kazamatÃ¡kat 2 Ã©s 3 mm-es sztirol lapbÃ³l
formÃ¡ztam meg, kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k a pÃ¡ncÃ©lzatot 2 mm-es lemezbÅ‘l lÃ¡ng fÃ¶lÃ¶tt hajtottam meg, majd Ã¶sszeragasztottam.

EzutÃ¡n a kÃ©t fÃ©l kerÃ¼lt ragasztÃ¡sra Ã©s beillesztÃ©se a hajÃ³ba .

A lÃ¶vegek forgÃ³ pÃ¡ncÃ©lzatÃ¡t egyenkÃ©nt esztergÃ¡ltam 7 mm sztirolbÃ³l, alul felÃ¼l lezÃ¡rva Ã©s a lÃ¶vegek helyÃ©t
kialakÃ-tva.

Â

Itt elmondok egy aprÃ³ Ã¶tletet arra az esetre, ha valamiben pici, nem szabÃ¡lyos kÃ¶r alakÃº lyukat kell reszelni. Erre
nagyon alkalmasak a kis Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± csavarok. A tÅ±reszelÅ‘k legtÃ¶bbje nagyobb mint 3 mm, rÃ¡adÃ¡sul kÃºpos
kialakÃ-tÃ¡sÃºak. Az Ã©n esetemben a nyÃ-lÃ¡sok 2,2 mm szÃ©lesek.

Â A jelen Ã¡llapot.

Â

Folyt. KÃ¶v. Steer, Ãšjhelyi LÃ¡szlÃ³
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