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There are no translations available

Az alÃ¡bbiakban egy kÃ¶tÃ©lverÅ‘ kÃ©szÃ¼lÃ©k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t mutatjuk be.

Â

A siÃ³foki talÃ¡lkozÃ³ nagy lendÃ¼letet adott: elkezdtem egy fa hajÃ³t kÃ©szÃ-teni. KÃ¶zben igen hamar rÃ¡ kellett jÃ¶nnÃ¶m,
hogy fel kell szerszÃ¡moznom a kis "mÅ±helyemet".

Ennek egyik lÃ©pÃ©se a kÃ¶tÃ©lverÅ‘, bÃ¡r a fahajÃ³ mÃ©g messze Ã¡ll a kÃ¶tÃ©lzetkÃ©szÃ-tÃ©stÅ‘l, de ezt tudom hasznÃ¡ln
mÅ±anyag hajÃ³mhoz is. Az elmÃ©let alapjait Petrofszky ZoltÃ¡n mondta el SiÃ³fokon, ezutÃ¡n utÃ¡nanÃ©ztem a tÃ©mÃ¡nak
(internet, mÃºzeum, kÃ¶nyvtÃ¡r), de elÃ©g keveset talÃ¡ltam rÃ³la. VÃ©gÃ¼l kiderÃ¼lt, hogy az egyik kollÃ©gÃ¡m gyerekkorÃ¡b
segÃ-tett a kÃ¶tÃ©lverÃ©sben, elÃ©g sok hasznos informÃ¡ciÃ³t adott. Mivel ipari Ã©s kereskedelmi mennyisÃ©get nem akarok
gyÃ¡rtani, ezÃ©rt igyekeztem egyszerÅ±en megoldani mindent, de ez termÃ©szetesen tovÃ¡bbfejleszthetÅ‘.

Â

A meghajtÃ¡st egy kÃ©zi fÃºrÃ³gÃ©ppel oldottam meg, Ãºgy hogy mÃ¡s "gÃ©p" is kapcsolhatÃ³ legyen hozzÃ¡. A Praktikerben
vettem egy fÃºrÃ³gÃ©ptartÃ³t (hÃ¡zilagosan szerintem stabilabbat lehetne csinÃ¡lni!), kiegÃ©szÃ-tettem egy magassÃ¡gban
Ã¡llÃ-thatÃ³ konzollal Ã©s egy tengelykapcsolÃ³val, melynek az elÅ‘nye, hogy a kisebb tengelyvonal kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket
kiegyenlÃ-ti.

Mivel a kÃ¶tÃ©lverÅ‘ mÅ±szaki megnevezÃ©seit abszolÃºt nem tudom, ezÃ©rt elnevezem a rÃ©szeit, hogy minden egyÃ©rtelm
legyen:

Â

Â

ElsÅ‘ rÃ©sz - amelyet a fÃºrÃ³gÃ©phez csatlakoztatok. Ez forgatja a szÃ¡lakat sajÃ¡t tengelyÃ¼k kÃ¶rÃ¼l. 12-es rÃ©tegelt
lemezbÅ‘l kÃ©szÃ-tettem csavarozÃ¡ssal, ebben vannak az esztergÃ¡lt tÃ¡rcsÃ¡k melyeket egy O-gyÅ±rÅ± ("Ã©kszÃ-jkÃ©nt") k
Ã¶ssze, ezÃ¡ltal Ã¡tadva a hajtÃ¡st. A lapokba bronz perselyeket tettem, hogy a tengelyek ne koptassÃ¡k ki a falapokat,
kÃ¶nnyebb futÃ¡sÃº Ã©s tartÃ³sabb ezÃ¡ltal. A kampÃ³krÃ³l, melybe a fonalat kell beakasztani, nem csinÃ¡ltam rajzot, de ez
nem mÃ¡s, mint M4-es csavarra forrasztott rugÃ³s alÃ¡tÃ©t.

Â
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 15 September, 2019, 20:42

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

HÃ¡tsÃ³ rÃ©sz - ezt kÃ©zi mozgatÃ¡sÃºra csinÃ¡ltam meg. SzintÃ©n rÃ©tegelt lemezbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt egy kis hajtÃ³karral. A hÃ¡
egy csavart tettem, erre van akasztva egy sÃºly, mely feszesen tartja a kÃ¶telet a kÃ©t egysÃ©g kÃ¶zÃ¶tt. KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘
vastagsÃ¡gÃº fonalaknÃ¡l kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ sÃºlyokat hasznÃ¡ltam.

CsÃºszda - ez a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz alÃ¡ kerÃ¼lt. 4-es rÃ©tegelt lemezbÅ‘l Ã©s kemÃ©nyfa lÃ©cbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt. A forgatÃ¡s kÃ¶zbe
rÃ¶vidÃ¼l, a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz a sÃºly ellenÃ©ben halad az elsÅ‘ rÃ©sz felÃ©, ilyenkor ez tartja irÃ¡nyba. Egy kis szakfinesz: a csÃ
felÃ¼leteket szÃ¡raz szappannal kell bedÃ¶rzsÃ¶lni, ez jÃ³ csÃºszÃ¡si tulajdonsÃ¡gokat ad.

Â

Bolha - ez a nÃ©pies neve, ennek a kis esztergÃ¡lt Ã©s nÃºtolt alkatrÃ©sznek, mely a fonalakat vezeti, illetve feszÃ-ti.

Ez volt a hardver. Hogy hogyan kell kÃ¶telet verni, azt Ã©n is mÃ©g csak prÃ³bÃ¡lgatom, kÃ©t mÃ³don tudtam eddig elÃ©g
tÅ±rhetÅ‘ minÅ‘sÃ©gÅ± kÃ¶telet "tekerni": TermÃ©szetesen mindkÃ©t esetben hÃ¡rom azonos hosszÃºsÃ¡gÃº fonalat be kell
akasztani a kampÃ³kba.

A fÃºrÃ³gÃ©ppel addig tekerem a fonalakat, mÃ-g a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz elÅ‘re jÃ¶n 15-20 cm-t, ekkor kikapcsolom Ã©s a hÃ¡tsÃ³ ka
elkezdem tekerni, amÃ-g Ã¶sszecsavarodik teljes hosszÃ¡ban. Majd elfelejtettem: a bolhÃ¡t folyamatosan tartani kell kÃ©zzel,
mivel ezzel adjuk meg a kÃ¶tÃ©l kemÃ©nysÃ©gÃ©t.

A fÃºrÃ³gÃ©ppel elkezdem tekerni, mikor a hÃ¡tsÃ³ rÃ©sz elindul, megÃ¡llok Ã©s a karral annyit tekerek, hogy nÃ©hÃ¡ny menet
kialakuljon, ezutÃ¡n mÃ¡r csak a fÃºrÃ³gÃ©pet nyomom, no meg a bolhÃ¡t feszÃ-tem, Ã©s magÃ¡tÃ³l csavarodik Ã¶ssze a hÃ¡ro
szÃ¡l.

Â

Melyik a jÃ³ megoldÃ¡s? Lehet, hogy egyik sem! Mindenesetre, van mÃ¡r magam Ã¡ltal kÃ©szÃ-tett kÃ¶telem!

Mindenesetre az egÃ©szet ledokumentÃ¡ltam, itt megtalÃ¡lhatjÃ¡tok a rajzokat: (KÃ¶tÃ©lverÅ‘ rajzok.zip)
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