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There are no translations availableAz elÅ‘zÅ‘ cikkben az amerikai Ã¡lcafestÃ©sekrÅ‘l Ã-rtam. Nos, a nÃ©met festÃ©s nem volt
annyira szÃ-npompÃ¡s, mint az amerikai. Az ok viszonylag egyszerÅ±. Az amerikaiaknak kÃ©t Ã³ceÃ¡non is flottÃ¡t kellett
fenntartani, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ Ã©ghajlati viszonyok kÃ¶zÃ¶tt. A nÃ©meteknek csak a pÃ¡rÃ¡s, kÃ¶dÃ¶s balti Ã©s Ã©szaki tenger
Itt pedig nem volt szÃ¼ksÃ©g bonyolult mintÃ¡kra.

Ã‰ppen ezÃ©rt mikor a hÃ¡borÃº sorÃ¡n szÃ¼ksÃ©gessÃ© vÃ¡lt az Ã¡lcafestÃ©s hasznÃ¡lata, nem is volt egysÃ©ges szabvÃ¡
legfeljebb Ã¡ltalÃ¡nos szabÃ¡lyok. Ez oda vezetett, hogy meghatÃ¡roztÃ¡k ugyan a festÃ©shez felhasznÃ¡lhatÃ³ szÃ-neket, de
nem Ã-rtak elÅ‘ mintÃ¡zatokat. Vagyis minden hajÃ³ egyedi festÃ©st viselt.AkÃ¡rcsak az amerikai festÃ©srÅ‘l Ã-rt cikk esetÃ©be
is szeretnÃ©m felhÃ-vni a figyelmet, hogy a megadott szÃ-nek nagy felszÃ-ni hajÃ³kra - tehÃ¡t csatahajÃ³tÃ³l rombolÃ³ig vonatkoznak.KezdjÃ¼k tehÃ¡t a bÃ©kebeli festÃ©ssel, mely majdnem 1940 tavaszÃ¡ig megtalÃ¡lhatÃ³ volt a hajÃ³kon. KÃ©t
szÃ-n kombinÃ¡ciÃ³jÃ¡rÃ³l van szÃ³. Az egyik a Dunkelgrau 50, mely a tÃ¶rzsre volt festve, a mÃ¡sik pedig a Hellgrau 51, ami
a felÃ©pÃ-tmÃ©nyre Ã©s a lÃ¶vegtornyokra.

A kÃ©pen a Bismarck csatahajÃ³ lÃ¡thatÃ³ mÃ©g bÃ©kebeli festÃ©ssel, 1940 tavaszÃ¡n.A hÃ¡borÃºs festÃ©s tulajdonkÃ©pp hÃ
szÃ-n kombinÃ¡ciÃ³ja volt.Ez a hÃ¡rom szÃ-n a Dunkelgrau, Mittelgrau Ã©s Hellgrau volt. Ezeket a szÃ-neket kombinÃ¡ltÃ¡k a
hajÃ³ tÃ¶rzsÃ©n Ã©s felÃ©pÃ-tmÃ©nyÃ©n.

A fenti kÃ©peken a Prinz Eugen nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³ Ã¡lcafestÃ©seinek vÃ¡ltozÃ¡sÃ¡t lÃ¡thatjÃ¡tok 1941 mÃ¡jus vÃ©gÃ©tÅ‘l 1945ig.TermÃ©szetesen a nÃ©metek is hasznÃ¡ltÃ¡k az Ãºn. festett orrhullÃ¡mot, mellyel a kÃ¼lsÅ‘ megfigyelÅ‘ket igyekeztek
megtÃ©veszteni a hajÃ³ sebessÃ©gÃ©t illetÅ‘en. A kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g az amerikaival szemben az volt, hogy a nÃ©metek nemcsak
hullÃ¡m szegÃ©lyÃ©t festettÃ©k ki, hanem magÃ¡t az egÃ©sz hullÃ¡mot is.Meg kell mÃ©g emlÃ-tenem az Ãºn. balti csÃ-kok-at.
csak a Balti tengeren Ã¡llomÃ¡sozÃ³ hajÃ³kon alkalmaztÃ¡k 1943-44-ig. A csÃ-kokat feketÃ©vel Ã©s fehÃ©rrel festettÃ©k ki, az
alÃ¡bbi kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ mÃ³don:

A Prinz Eugen makettje olyan festÃ©ssel, melyet a hajÃ³ 1941 mÃ¡jusÃ¡ban viselt, nem sokkal a Bismarck-al kezdÅ‘dÅ‘ Ãºtja
elÅ‘tt.A hÃ¡borÃº vÃ©ge felÃ©, mikor a nÃ©met flotta egy rÃ©sze a norvÃ©g fjordokba szorult vissza, megjelent a fehÃ©r Ã©s f
szÃ-n is az Ã¡lcÃ¡zÃ³festÃ©sek kÃ¶zt.

Tirpitz a KÃ¤fjordban 1944 nyarÃ¡n

A fedÃ©lzetek festÃ©sÃ©rÅ‘l Ã¡ltalÃ¡nosan annyit irhatok, hogy a fÅ‘fedÃ©lzet natÃºrszÃ-nÅ± volt a nagy felszÃ-ni hajÃ³kon. Az
acÃ©lfedÃ©lzetek Ã©s a rombolÃ³k fÅ‘fedÃ©lzete pedig Dunkelgrau 2-re volt festve. Egyes felsÅ‘bb fedÃ©lzeteken, illetve
platformokon pedig mahagÃ³ni vÃ¶rÃ¶set is hasznÃ¡ltak. VÃ©gÃ¼l szeretnÃ©m megemlÃ-teni az azonosÃ-tÃ³ jelzÃ©seket. Eze
a lÃ©gi azonosÃ-tÃ¡st szolgÃ¡ltÃ¡k. Ilyen volt a fÅ‘ lÃ¶vegtornyok tetejÃ©nek vÃ¶rÃ¶sre vagy sÃ¡rgÃ¡ra festÃ©se, attÃ³l fÃ¼ggÅ
hogy a hajÃ³ melyik hadszÃ-ntÃ©ren tartÃ³zkodott.

A sÃ¡rgÃ¡t az Atlanti Ã³ceÃ¡non, a vÃ¶rÃ¶set pedig a Balti Ã©s Ã‰szaki tengeren hasznÃ¡ltÃ¡k.

A horogkeresztet a fedÃ©lzet elÃ¼lsÅ‘ Ã©s hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©re festettÃ©k fel, 1943-ig a nÃ¡ci zÃ¡szlÃ³ mintÃ¡jÃ¡ra (vagyis a vÃ
alapon fehÃ©r korongra, fekete keresztet ). Mikor a nÃ©metek elveszÃ-tettÃ©k a lÃ©gifÃ¶lÃ©nyt mÃ¡r csak a fehÃ©r korongot Ã
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keresztet hasznÃ¡ltÃ¡k, tÃ¶bbnyire az elÅ‘fedÃ©lzetre festve. Most pedig lÃ¡ssuk a szÃ-neket. Itt is szeretnÃ©m megemlÃ-teni,
hogy igyekeztem olyan szÃ-neket talÃ¡lni, melyek viszonylag kÃ¶nnyen beszerezhetÅ‘ek itthon is. Ugyanakkor tudom, hogy
ez nem Ã©ppen a reklÃ¡m helye, de ha valakinek van mÃ³dja Ã©s lehetÅ‘sÃ©ge beszerezni a White Ensign Models nevÅ± ango
cÃ©g festÃ©keit, akkor azt bÃ¡tran ajÃ¡nlom. Å‘k pontosabb Ã¡rnyalatÃº szÃ-neket kevernek ki, mint a Humbrol. Ugyanis az
alÃ¡bbi listÃ¡ban szereplÅ‘ szÃ-nek csak annyira Ã©lethÅ±ek, amennyire azt a festÃ©k lehetÅ‘vÃ© teszi.

Dunkelgrau 50 -Â Humbrol 145

Hellgrau 51 - Humbrol 147

Dunkelgrau - Humbrol 32 vagy 92

Mittelgrau - 2 x Humbrol 106 + 1 x Humbrol 34

Hellgrau - Humbrol 127

Dunkelgrau 2 - Humbrol 27

Ha valakinek a cikkel kapcsolatban bÃ¡rmilyen kÃ©rdÃ©se lenne, szÃ-vesen Ã¡llok rendelkezÃ©sÃ©re az itteni fÃ³rumon, vagy a
ddg92@hotmail.com emailcÃ-men keresztÃ¼l.
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- Warship Pictorial # 21 DKM Prinz Eugen

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 22 September, 2020, 12:06

