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There are no translations availableEgy rÃ©zbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt mÃ©retes makettet? vagy modellt? mutatunk be ebben a cikkben.
Az Ã©pitÃ©s kezdetekor a szÃ¡ndÃ©kom szerint gÅ‘zgÃ©ppel mÃ¼kÃ¶dÅ‘, rÃ¡diÃ³tÃ¡vvezÃ©rlÃ©sÅ± modellben gondolkodtam
esetleg 2O12. Ã¡prilisÃ¡ban meg is Ã©rkezik a New York-i kikÃ¶tÅ‘be. Gyanitom, hogy legalÃ¡bb szÃ¡zadmagÃ¡val, nagy a
kÃ©szÃ¼lÅ‘dÃ©s az Ã©vfordulÃ³ra. A modell vagy makett kÃ©rdÃ©st esetleg megvitathatnÃ¡nk a fÃ³rumon?

Ã– Ã©vvel ezelÅ‘tt, mint kezdÅ‘ nyugdÃ-jjas, gondoltam egy nagyot Ã©s valami hasznos elfoglaltsÃ¡got keresve, modellÃ©pitÃ©
fogtam. A mult Ã©vszÃ¡zad hatvanas Ã©veinek elejÃ©n , mint ÃºttÃ¶rÅ‘, repÃ¼lÅ‘ modellezÅ‘ szakkÃ¶rben szerzett tapasztalata
igen megkoptak ugyan , de talÃ¡n az a negyven Ã©v ipari gyakorlat segit valamit, amit az egykor volt GANZ HAJÃ³GYÃ¡R ban szereztem. Ha nem is mint hajÃ³Ã©pitÅ‘, kÃ©pzettsÃ©gem szerint elektrikus volnÃ©k, de azÃ©rt lÃ¡ttam hajÃ³t Ã©piteni
,testkÃ¶zelbÅ‘l is. Ezek utÃ¡n , nem csodÃ¡lkoztok azon , hogy vashajÃ³t akartam Ã©piteni, ha nem is vasbÃ³l de valami
hasonlÃ³ anyagbol. Igy vÃ¡lasztottam az Ã©pitÃ©s anyagÃ¡ul a hidegen hengerelt fÃ©lkemÃ©ny rÃ©zlemezt, ebbÅ‘l , kezdetnek
mm vastagsÃ¡gban hat nÃ©gyzetmÃ©tert.. TermÃ©szetesen ezenkivÃ¼l szÃ¼ksÃ©g volt kisebb mennyisÃ©gben mÃ¡s
mÃ©retekben is , lemezre, rÃºd anyagra , csÅ‘re, huzalra stb. a mÃ©reteket tekintve a O,2 mm - tÅ‘l a 7O mm - ig bezÃ¡rÃ³lag,
az utÃ³bbi a kÃ©mÃ©nyhez szÃ¼ksÃ©ges csÅ‘ Ã¡tmÃ©rÅ‘je. EzidÃ¡ig , most szerkezetkÃ©sz Ã¡llapotban 42 kg a felhasznÃ¡lt h
anyag. A szinesfÃ©mkereskedÅ‘k jÃ¡rtak a legjobban , mert a hozzÃ¡juk visszakerÃ¼lt hulladÃ©k sÃºlya ennek a duplÃ¡ja volt,
lemez hulladÃ©k, esztergÃ¡lÃ¡si forgÃ¡cs formÃ¡jÃ¡ban. Mindez a dobozbÃ³l valÃ³ Ã©pitÃ©snÃ©l nem ilyen arÃ¡nyÃº. Hogy Ã©r
volt e azt dÃ¶ntsÃ©tek el, mert ez lesz belÅ‘le. Ime: Hogy idÃ¡ig, hogyan kÃ©szÃ¼lt el hajÃ³ az alÃ¡bbi kÃ©peken Ã©s a
tovÃ¡bbiakban a cikk folytatÃ¡saiban mutatom be a kÃ©pek utÃ¡n egy kis magyarÃ¡zattal. TermÃ©szetesen a munkÃ¡t a
rajzasztalnÃ¡l kezdtem, nagy segitsÃ©gemre volt Tom McCluskie TITANIC IM DETAIL cimÅ± kÃ¶nyve mely tartalmazta a
szÃ¼ksÃ©ges rajzokat Ã©s nem kevÃ©s eredeti fotÃ³t a hajÃ³rÃ³l. Mivel csak az elmÃ©leti borda metszetek csak vonalas rajz
formÃ¡jÃ¡ban voltak meg , meg kellet rajzolnom az 56 db harÃ¡nt bordÃ¡t Ã©s a 27 db hoszbordÃ¡t is, ami nem kevÃ©s , kÃ¶zel
7O mÃ©tert tett ki.Nemcsak a papiron rajzoltam , hanem mindjÃ¡rt az elejÃ©n elkÃ©szitettem a leendÅ‘ sÃ³lyÃ¡t is . VÃ¡sÃ¡roltam
egy 9 fokos aluminium lÃ©trÃ¡t , cca: 3 m-es, beleszabtam egy fehÃ©r laminÃ¡lt bÃºtorlapot , Ã©s mint a rajzpadlÃ¡son szokÃ¡s
lerajzoltam a hajÃ³ teljes bordakiosztÃ¡sÃ¡t , piros alkoholos filctollal. Az emlitett 6 nÃ©gyzetmÃ©ter O,6mm -es lemezt
letapÃ©tÃ¡ztam 1O cm szÃ©les ThÃ©sa Ã¶ntapadÃ³s szalaggal Ã©s indigÃ³papir segitsÃ©gÃ©vel rÃ¡mÃ¡soltam a harÃ¡nt bord
a hoszbordÃ¡kat, Ã¼gyelve a minÃ©l gazdasÃ¡gosabb szabÃ¡stervre. (EzekrÅ‘l a munkafolyamatokrÃ³l sajnos nem
kÃ©szitettem fotÃ³kat.)Â Most mÃ¡r elkezdhettem az Ã©rdemi munkÃ¡t, daraboltam , vÃ¡gtam napokon Ã¡t, termeltem a
hulladÃ©kot is rendesen.A harÃ¡nt bordÃ¡k belsÅ‘ Ã¼regeinek a kivÃ¡gÃ¡sÃ¡hoz alkottam egy a giotinhoz hasonlÃ³ lemezollÃ³t,
amivel furattÃ³l furatig tudtam vÃ¡gni, ha kellett ivesen is .A hoszbordÃ¡kat , mivel azok jÃ³ 2,5 mÃ©ter hosszÃºak , hÃ¡rom
darabbÃ³l kÃ©szitettem el. Minden bordÃ¡n , mÃ©g a merevitÃ©sek elkÃ©szitÃ©se elÅ‘tt , O,6mm -es sikmarÃ³tÃ¡rcsÃ¡val bevÃ
a borda illesztÃ©sek helyÃ©t , igy forasztÃ¡s nÃ©lkÃ¼l, mint a legÃ³t Ã¶ssze lehetett Ã¡llitani .A hajÃ³ kÃ¶zepe tÃ¡jÃ¡n minden
gond nÃ©lkÃ¼l, az orr Ã©s a tattÂ csak konduktor segitsÃ©gÃ©vel.Az igazi hajÃ³kat is igy Ã©pitik.Â Â Mivel az Ã¶sszeÃ¡llitÃ¡s
kÃ¶zel sikeresnek volt mondhatÃ³ kezdÅ‘dhetet a forrasztÃ¡s.A gerinc mentÃ©n a kÃ¶zepÃ©tÅ‘l elÅ‘re Ã©s hÃ¡tra majd kielÃ© j
balra arÃ¡nyosan haladva. Ãœgyelve a pontossÃ¡gra, ebben nagy segitsÃ©g volt a solyÃ¡n az elÅ‘re kirajzolt bordÃ¡zat Ã©s a
kÃ¼lsÅ‘ tÃ¡maszkÃ©nt alkalmazott konduktoron a szintÃ©n kirajzolt metszÃ©spontok sokasÃ¡ga.Gyakran hasznÃ¡lt szerszÃ¡m
a vizmÃ©rtÃ©k Ã©s a derÃ©kszÅ‘g, a forasztÃ³ pÃ¡kÃ¡rol nem is beszÃ©lve.Itt elmondom , ami a kÃ©sÅ‘biekben is beigazolÃ³d
pÃ¡ka nem pÃ¡ka.Volt olyan pillanat amikor egyszerre kÃ©t pÃ¡kÃ¡val forasztottam, adÃ³dott olyan helyzet amikor a villamos
pÃ¡ka melett gÃ¡z forasztÃ³ pisztolyt hivtam segitsÃ©gÃ¼l.Mint pÃ©ldÃ¡ul a gerinc Ã©s a tengely alagutak forasztÃ¡sa ahol az
anyagvastagsÃ¡g ezt megkivÃ¡nta.A hÃ¡rom tengelykilÃ©pÅ‘ pÃ¡rhuzamossÃ¡gÃ¡t Ã©s egy sikban tartÃ¡sÃ¡t egy kalodÃ¡val
biztositottam amit a forasztÃ¡s ideje alatt vÃ©gig fent hagytam.TermÃ©szetesen a vizszintesen elhelyezkedÅ‘ Ã©s lerÃ¶gzitett
bordaszerkezet nem minden pontja volt elÃ©rhetÅ‘ a kellÅ‘ mÃ©rtÃ©kben , ezÃ©rt a vÃ©gsÅ‘ kiforasztÃ¡shoz lekerÃ¼lt a solyÃ
kÃ¶nnyen mozgathatÃ³vÃ¡ Ã©s forgathatÃ³vÃ¡ vÃ¡lt, mindÃ¶ssze 15 kg volt a picike. A puding prÃ³bÃ¡ja , ha megeszik, a hajÃ³
prÃ³bÃ¡ja a vizrebocsÃ¡jtÃ¡s. Tuduom ez az Ã¡llapot nem indokolta , de kivÃ¡ncsi voltam a szerkezet szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡ra. EzÃ©rt
egy korai vizrebocsÃ¡jtÃ¡st is megkockÃ¡ztattam,egy nagy mÃ©retÅ± 3 X 3 mÃ©teres vastag neylon fÃ³liÃ¡ba csavartam a
testet, a vÃ©geit felhajtottam , a belsejÃ©t megpakoltam 5O kg beton kockÃ¡val Ã©s az unokÃ¡mtol kÃ¶lcsÃ¶nvett 2X2 mÃ©tere
medencÃ©ben vizre bocsÃ¡jtottam. Mint ahogy lÃ¡tjÃ¡tok , nem sÃ¼lyedt el, sÅ‘t a a hoszlengÃ©si prÃ³bÃ¡t is kiÃ¡lta, ugyanis
tisztessÃ©gesen megrÃ¡ngattam a fÃ©lmÃ©teres vizben.Ha a modelarÃ¡nyos mÃ©reteket szÃ¡mitom minimum 3O- 4O mÃ©ter
hullÃ¡mokat Ã©s annak dinamikai hatÃ¡sait viselte el, pedig egy igazi hajÃ³ jÃ³rÃ©szt a kÃ¼lhÃ©lynak kÃ¶szÃ¶nheti a
szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t, ez most mÃ©g csak egy neylon zacskÃ³ volt. {mospagebreak title=A kÃ¼lhÃ©j}A kÃ¼lhÃ©jÂ Â Egy kicsit
gondolkodÃ³ba estem , mikor ezen a rÃ©szleten tÃ¶rtem a fejem, persze jÃ³val korÃ¡bban mint ahogy erre sor kerÃ¼lt. A fa
Ã©pitÃ©sÃ¼ hajÃ³knÃ¡l ez nem gond, a palÃ¡nkozÃ¡s anyaga a fa lÃ©cek megfelelÅ‘ ives felfekvÃ©ssel megadjÃ¡k a kellÅ‘
Ã¡tmenetet a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt. A titanic esetÃ©ben a O,3 mm vastag lemez erre nem kÃ©pes,nagy valÃ³szinÃ¼sÃ©ggel
belapulna. SzÃ¼ksÃ©g volt valamilyen hordozÃ³ felÃ¼letre, az sem hÃ¡trÃ¡ny , hogy kivÃ¼lrÅ‘l is lehessen forasztani.Igy
esett a vÃ¡lasztÃ¡s a bronz szitaszÃ¶vetre.Az anyaga O,3 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± kemÃ©ny huzal, amely O,35 X O,35 mm - es
raszterban van megszÅ‘ve. KellÅ‘en merev, ugyanakkor jÃ³l idomul az ivekre , akÃ¡r homorÃº akÃ¡r domborÃº
Ã¡tmenetben.MÃ©terben lehet kapni szÃ¼ksÃ©g szerinti szÃ©lessÃ©gben.EgyszerÃ¼enÂ rÃ¡boritottam a feboritott bordÃ¡zatr
a gerinc mentÃ©nÂ Â vÃ©gig forasztottam . Itt is a kÃ¶zÃ©prÅ‘l kifelÃ© haladÃ¡s volt a cÃ©lszerÅ± megoldÃ¡s.Majd a hoszbord
mentÃ©n jobbra ill balra a fÅ‘fedÃ©lzet vonalÃ¡ig.A fÅ‘fedÃ©lzet a titanic esetÃ©ben nem egy sikban van , Ã¶t kÃ¼lÃ¶mbÃ¶zÅ‘
talÃ¡lhatÃ³.A fedÃ©lzeti felÃ©pitmÃ©ny, az or Ã©s a tat fedÃ©lzet Ã©s az emelt or Ã©s tat fedÃ©lzet .Csak hab volt a tortÃ¡n ez
kialakitÃ¡sa, ugy hogy kÃ¶zÃ©pen egy Å±rszelvÃ©nyben nyitott maradjon minden, a kÃ©sÅ‘bbi gÃ©pÃ©szeti dolgok beÃ©pitÃ©
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lehetÅ‘sÃ©gÃ©nek Ã©rdekÃ©ben.SzerencsÃ©mre, nem feledkeztem meg a hajÃ³fenÃ©kbe beÃ©piteni a gÅ‘z kondenzÃ¡tor be
kifolyÃ³ csÅ‘veit.Most jutottam el odÃ¡ig, hogy ha valaki rÃ¡nÃ©zett a hajÃ³ra , felismerte , hogy ez a titanic lesz .Â BÃ¡r
szegÃ©nyke most ugy nÃ©zett ki mint egy furcsa formÃ¡jÃº , nagyra nÅ‘tt tea szÅ±rÅ‘.Â A szitaszÃ¶vet ugyan jÃ³ megoldÃ¡sna
tÃ¼nt, csak egy hibÃ¡ja van, befolyik a viz rajta.EzÃ©rt kÃ©t rÃ©tegben fedtem , itt anyagot vÃ¡ltottam a sÃ¡rgarÃ©zrÅ‘l Ã¡ttÃ©r
vÃ¶rÃ¶srÃ©zre.Mivel a mÃ©retarÃ¡nyossÃ¡gtol nem akartam nagyon eltÃ©rni, igy a O,3mm - es 75 mm szÃ©les szallagot
keresztirÃ¡nyban , Ã¡tfedÃ©s nÃ©lkÃ¼l, egymÃ¡s melett illesztve forasztottam fel elÃ¶szÃ¶r. Ezt belÃ¼lrÅ‘l is , kÃ©t forasztÃ³ p
hasznÃ¡lva a szitaszÃ¶veten Ã¡t kifelÃ© is pontszerÃ¼en Ã¡tforasztottam.Mikor a teljes felÃ¼lettel elkÃ©szÃ¼ltem ( bele is
Ã¶szÃ¼ltem, kÃ¶zel 2 nÃ©gyzetmÃ©ter) nÃ©mi kozmetikÃ¡zÃ¡s, felÃ¼leti egyenetlensÃ©g kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lÃ©se utÃ¡n kÃ¶vetk
kÃ¼lsÅ‘ Ã©s egyben az utolsÃ³nak hitt rÃ©teg . Mivel most mÃ¡r rendelkeztem egy teljes felÃ¼letÃ©ben foraszthatÃ³ alappal, a
eredeti lemez tÃ¡blamÃ©retÃ©t megkÃ¶zelitÅ‘ mÃ©retet vÃ¡lasztottam.A gyÃ¡ri 75mm szÃ©les szallagot felapritottam 25mm szÃ
darabokra, nem keveset kb. 2 OOO darabot.Ha az elÅ‘bbiekbe megÃ¶szÃ¼ltem, most aztÃ¡n igazÃ¡n.De kÃ¶zelÂ egy
hÃ³napos tÃ¼relemmel a vÃ©gÃ©re Ã©rtem , minden darabot eggyenkÃ©nt , nÃ©mi Ã¡tfedÃ©ssel egymÃ¡s mellÃ©, a sorokatÂ
utÃ¡n .termÃ©szetesen itt is a kÃ©t oldalt felvÃ¡ltva egyszerre haladva a gerinc felÃ© Ã©s az orr felÃ©.EzekutÃ¡n pusztÃ¡n
technologiai okok miat lefujtam egy gyenge rÃ©tegben szorÃ³gittel, A tengelykilÃ©pÅ‘ket leforasztottam Ã©s elkÃ¶vetkezett az a
pillanat mikor megtÃ¶rtÃ©nt az igazi vizre bocsÃ¡jtÃ¡s. Mivel ez az idÅ‘pont februÃ¡rban -15 fokos hidegben volt ezÃ©rt az
unokÃ¡m nem csinÃ¡lt gondot a kÃ¶lcsÃ¶nvett medencÃ©jÃ©bÃ¶l.Ismerve a vizkiszoritÃ¡sÃ¡t Ã©s az akkori sulyÃ¡t le kellet
ballasztolni a vÃ©gleges merÃ¼lÃ©sig Ã©s a vizvonalat feljelÅ‘lni. KerÃ¼lt bele minden amit talÃ¡ltam gÃ©pkocsi akumulÃ¡torto
kezdve 1O kilÃ³s kalapÃ¡csig minden.Nem is vettem ki a vizbÅ‘l vagy hÃ¡rom napig, hagy szokja az igazi kÃ¶zegÃ©t.Ugy
tÃ¼nt nem haragszik Ã©rte mert hÃ¡rom nap alatt sem kerÃ¼lt bele egy csep viz sem.De a hÃ¡rom nap csoda letelt Ã©s
visszakerÃ¼lt a szÃ¡razra.Nem kis feladat elÃ© kerÃ¼ltem , mert 2 6OO ablakot kellet kijelÃ¶lnÃ¶m, berajzolni, kifurni Ã©s aÂ
kÃ¼lÃ¶mbÃ¶zÅ‘ mÃ©retÅ± ablak nyillÃ¡st beilleszteni Ã©s beforasztani. Mire vÃ©geztem , mÃ¡r nem volt mi megÃ¶szÃ¼ljÃ¶n.
semmi gond , mert majdnem nyÃ¡r lett.Â Â FedÃ©lzetekMiutÃ¡n a fÅ‘fedÃ©lzet magassÃ¡gÃ¡ig elkÃ©szÃ¼lt a hajÃ³test Ã©s a b
rÃ©szeken mÃ¡r nem sok forrasztÃ¡s maradt hÃ¡tra Ã©s mint emlitettem kÃ¶zben nyÃ¡r lett,kÃ¶vetkezett egy belsÅ‘ fÃ¼rdetÃ©s
Sampon helyett O,5 kg szÃ³dabikarbÃ³na kb. 2OO liter meleg vizben oldva, kÃ©t napig hagytam Ã¡zni a folyasztÃ³szer
savas kÃ©mhatÃ¡sÃ¡t kÃ¶zÃ¶mbÃ¶sÃ-tendÅ‘.EzutÃ¡n egy gyors szÃ¡ritÃ¡s kÃ¶vetkezett, fÅ‘leg a sÅ±rÅ± bordÃ¡zatok mentÃ©n
fedÃ©lzet mÃ©g a fÅ‘fedÃ©lzet szintje alatt van ezÃ©rt csak annak ablakai kellett elkÃ©sziteni a kÃ¼lhÃ©jjon.Az igaz nem keve
de ez mÃ¡r megszokott dolog lett.Mint a kÃ©peken is lÃ¡thatÃ³ a felÃ©pitmÃ©nyek belsÅ‘ kialakÃ-tÃ¡sÃ¡tÃ³l eltekintettem. A " B
fedÃ©lzet felÃ©pitmÃ©ny kÃ¼lsÅ‘ vÃ¡laszfalait az ajtÃ³k Ã©s ablakok kialakitÃ¡sa utÃ¡n kÃ¶zvetlen a "C" fedÃ©lzet fÃ¶dÃ©mjÃ
forrasztottam.Az "A" fedÃ©lzet elkÃ©szitÃ©se egy kÃ¼lÃ¶n egysÃ©gkÃ©nt , mint egy sÃ-kszekciÃ³Â tÃ¶rtÃ©nt, mivel ez a szin
mÃ©retÃ©ben is szÃ©lesebb a fÅ‘fedÃ©lzetnÃ©l, Ã©s ettÅ‘l a szinttÅ‘lÂ Â kezdve felfelÃ©Â a szerelÃ©s bonthatÃ³an lett kialak
gÃ©pÃ©szeti egysÃ©gek szerelÃ©sÃ©nek a megkÃ¶nnyÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben.A nagy hÅ‘terhelÃ©sek miatti esetleges vetem
elkerÃ¼lendÅ‘ a kÃ¼lsÅ‘ vÃ¡laszfalak forrasztÃ¡sa agy negatÃ-v sablon segÃ-tsÃ©gÃ©vel leszorÃ-tott fedÃ©lzeti lemezre
tÃ¶rtÃ©nt.CsÃ³nakfedÃ©lzetekAz "A" fedÃ©lzethez hasonlÃ³an itt is sablon kÃ©szÃ-tÃ©ssel kezdtem , 2 mm - es furnÃ©rlemez
kivÃ¡gtam a mÃ©retpontos alaplemezt, amit kÃ©sÅ‘bb a leszorÃ-tÃ¡shoz is felhasznÃ¡ltam.AzutÃ¡n elkÃ©szÃ-tettem az itt mÃ¡r
kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ fedÃ©lzeti felÃ©pÃ-tmÃ©nyek kÃ¼lsÅ‘ vÃ¡laszfalait az aktuÃ¡lis ajtÃ³k, ablakok Ã©s fedÃ©lzeti megvlÃ¡gitÃ³ lÃ¡m
kereteivel egyÃ¼tt.Ezeket helyÃ¼kre forrasztottam , majd kÃ¼lÃ¶n kÃ¼lÃ¶n elkÃ©szitettem azok fedeleit is , bonthatÃ³an
szerelve azaz csavaros kÃ¶tÃ©ssel.Most Ã©rkeztem a hajÃ³ leglÃ¡tvÃ¡nyosabb rÃ©szÃ©hez, mivel a csÃ³nakfedÃ©lzeten talÃ¡
a legtÃ¶bb eszkÃ¶z Ã©s berendezÃ©s.Ezek kÃ¶zÃ¼l a legnagyobb lÃ¡tvÃ¡nyossÃ¡g a nÃ©gy kÃ©mÃ©ny, bÃ¡r a negyedik csa
Ã¡lkÃ©mÃ©ny . A kÃ¶zel Ã¶tven darab kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ funkciÃ³jÃº elszÃ-vÃ³ Ã©s befÃºvÃ³ ventillÃ¡tor, megjegyzem nincs kÃ¶
kÃ©t egyforma darab sem.AÂ 16 db mentÅ‘csÃ³nak ,azok Ã¡llvÃ¡nyaival Ã©s daruikkal Ã©s leeresztÅ‘ csigasoraik, TÃ¶rekedtem
aprÃ³ dolgok esetÃ©ben is a bonthatÃ³ azaz csavaros kÃ¶tÃ©ssel tÃ¶rtÃ©nÅ‘ rÃ¶gzÃ-tÃ©shez, persze ha mÃ³d volt rÃ¡ rejtette
kÃ©mÃ©nyeket csak a feszÃ-tÅ‘ kÃ¶telek tartjÃ¡k a helyÃ¼kÃ¶n, bonthatÃ³an.MivelÂ a hajÃ³ egyszer mÃ©g Ãºszni is fog ,remÃ
,tÃ¶rekedtem a legkisseb anyagfelhasznÃ¡lÃ¡sra. Mivel a felÃ¼letek Ã©s a mÃ©retek kÃ¶tÃ¶ttek Ã-gy csak az
anyagvastagsÃ¡gon tudtam takarÃ©koskodni.Az eredetileg 7O mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± Ã©s 2,5 mm falvastagsÃ¡gÃº csÃ¶vet amibÅ‘l
kÃ©mÃ©ny kÃ©szÃ¼lt visszaesztergÃ¡ltam O,5 mm - vastagsÃ¡gig. A mentÅ‘csÃ³nakok bordÃ¡zata O,3 mm- es lemezbÅ‘l a
palÃ¡nkozÃ¡sa O.4 mm - es huzalbÃ³l , amit a forrasztÃ¡s utÃ¡n az Ã¡tmÃ©rÅ‘jÃ©ig vissza csiszoltam. A rÃ©zbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt
csÃ³nakok ÃºszÃ³kÃ©pesek a 3 dkg - os sÃºlyÃºknak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en.Lehet hogy Ã-gy rÃ¶viden elmondva nem is tÅ±nik
hosszÃº idÅ‘nek amÃ-g elkÃ©szÃ¼lt , de nem titok, kÃ¶zel egy Ã©vbe telt. Â Ã‰s pÃ¡r kÃ©p az eddigi munkÃ¡rÃ³l:Â Â Â Â Â
{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

Orr fedÃ©lzetMint emlÃ-tettem a fedÃ©lzetek ,Ã-gy a mÃ©lyÃ-tett orr fedÃ©lzet is szerelhetÅ‘en kÃ©szÃ¼lt el ,itt nem sok dolog
akadt: 2 db daru gÃ©phÃ¡z, 2 db raktÃ¡r nyillÃ¡s , amit nyithatÃ³ fedÃ©llel kÃ©szÃ-tettem el . A kÃ©sÅ‘bbiekben ezek funkciÃ³ja
tÃ¡pvÃ-z Ã©s folyÃ©kony Ã¼zemanyag ( gÃ¡z) betÃ¶ltÅ‘ nyillÃ¡sok lesznek. A nÃ©gy darab kikÃ¶tÅ‘ bak kÃ¶zepÃ©n prÃ³bÃ¡lta
rÃ¶gzÃ-tÅ‘ csavarokat elrejteni, tÃ¶bb kevesebb sikerrel. EzenkÃ-vÃ¼l csak kÃ©t darab kÃ¶tÃ©l csÃ¶rlÅ‘t Ã©s pÃ¡r kiszellÅ‘zÅ‘
kellett kÃ©szÃ-teni. Az emelt orr fedÃ©lzet mÃ¡r tÃ¶bb munkÃ¡t adott. MÃ©g a bordÃ¡zat Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l kialakÃ-tottam
horgony kivetÅ‘ csÃ¶veket Ã©s az orrcsÃ¶rlÅ‘ kivezetÃ©sÃ©t is .A mÃ©retre vÃ¡gott Ã©s beillesztett fedÃ©lzetlemezt itt is a kik
bakok kÃ¶zepÃ©n elhelyezett M2-es csavarokkal rÃ¶gzÃ-tettem, ami imbuszfejÅ± csavar Ã©s a fejÃ©nek a vastagsÃ¡gÃ¡t vissz
csÃ¶kkenthetem O,5 mm-ig , Ã-gy talÃ¡n kevÃ©sbÃ© feltÅ±nÅ‘. A kikÃ¶tÅ‘ csÃ¶rlÅ‘k , bakok,elkÃ©szÃ-tÃ©se minimÃ¡lis eszter
munkÃ¡t kÃ-vÃ¡nt. Nem kevÃ©s idÅ‘t igÃ©nyelt viszont a kÃ¶tÃ©l terelÅ‘ gÃ¶rgÅ‘ket kÃ-vÃ¼lrÅ‘l hatÃ¡rolÃ³ kÃ¶tÃ©l irÃ¡nyvezet
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©, lehet , hogy jobban jÃ¡rtam volna ha kialakÃ-tok valamilyen fÃ©m Ã¶ntÅ‘ kapacitÃ¡st. Ã•gy maradt a reszelÃ©
csiszolÃ¡s, forrasztÃ¡s tÃ¶mkelege. A hÃ¡rom darab horgony is Ã-gy manufakturÃ¡lisan kÃ©szÃ¼lt el tÃ¶bb darabbÃ³l kivÃ¡gva
Ã©s Ã¶sszeforrasztva ,szÃ¼ksÃ©g szerint illesztÅ‘ csapokat hasznÃ¡ltam. A horgonycsÃ¶rlÅ‘ vÃ©gleges elkÃ©szÃ-tÃ©se mÃ©
magÃ¡ra , mivel az igazi horgonylÃ¡ncra mÃ©g csak Ã-gÃ©retem van egy Ã¶tvÃ¶s mÅ±helytÅ‘l. Az Ã¡rboc elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ© sz
esztergapadra hÃ¡rult, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ mÃ©retÅ±: 12mm 2mm csÃ¶vek egymÃ¡sba csÃºsztatÃ¡sÃ¡val Ã©s az Ã¡tmenetek kÃ¼
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belsÅ‘ mÃ©retre esztergÃ¡lÃ¡sÃ¡val, Ã-gy vÃ©gig csÅ‘ maradt.Nem feledkeztem meg az Ã¡rbockosÃ¡rig vezetÅ‘ belsÅ‘ feljÃ¡rÃ³
lÃ©trÃ¡rÃ³l sem , ami a fedÃ©lkÃ¶zbÅ‘l indul. TermÃ©szetesen mindjÃ¡rt kÃ©t darabot kÃ©szÃ-tetten az Ã¡rbocbÃ³l, mert hÃ¡tu
egy. Az Ã¡rboc tÃ¶vÃ©nÃ©l levÅ‘ kÃ¶tÃ©lcsÃ¶rlÅ‘ szintÃ©n tÃ¶bb pÃ©ldÃ¡nyban kÃ©szÃ¼lt mivel mÃ¡shol is szÃ¼ksÃ©g volt
nagyobb kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gekkel. MÃ-g a mÃ¡shol levÅ‘ 6 db pÃ¡ros kÃ¶tÃ©lcsÃ¶rlÅ‘n villamos motor adta a hajtÃ¡st,itt egy a
fedÃ©lkÃ¶zben elhelyezett gÃ©p egy tengely rendszert hajtott amirÅ‘l mechanikus tengelykapcsolÃ³val indÃ-tottÃ¡k az Ã©ppen
szÃ¼ksÃ©ges csÃ¶rlÅ‘t. Mivel a tartalÃ©k horgony nem volt egy pehelysullyÃº darab , ezÃ©rt Ã©n is elkÃ©szÃ-tettem a szÃ¼k
darut, de ami rejtÃ©ly maradt , hogy ha akÃ¡rmennyi Ã¡ttÃ©telt is hasznÃ¡ltak a csigasoron keresztÃ¼l akkor is csak kÃ©zi erÅ‘v
mÅ±kÃ¶dtettÃ©k, mivel annak kÃ¶zelÃ©ben sem tudtak gÃ©pi hajtÃ¡st alkalmazni. AdÃ³s maradok a korlÃ¡tok elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ
mivel az csak a tervezÃ©snÃ©l tart. KÃ¶zel 7OO db korlÃ¡t oszlop vÃ¡r mÃ©g rÃ¡m, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ mÃ©retben,nagy
valÃ³szÃ-nÅ±sÃ©ggel itt mÃ¡r NC technolÃ³giÃ¡ra szorulok.
Â

Â Tat fedÃ©lzetA hajÃ³tÃ¶rzs kialakÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l szintÃ©n egy Å±rszelvÃ©nyben szabadon hagytam a belsejÃ©t a kÃ©sÅ‘bbi eg
szerelÃ©se vÃ©gett, mint pl kormÃ¡nymÅ±, hajÃ³csavar tengely alagÃºt stb. Most is a mÃ©lyÃ-tett fedÃ©lzet kialakÃ-tÃ¡sÃ¡val
kezdtem,itt egy kicsit tÃ¶bb funkciÃ³t betÃ¶ltÅ‘ hellyel talÃ¡lkoztam .Itt kÃ¶zlekedtek a " C " fedÃ©lzet felÅ‘l a fedÃ©lkÃ¶zi utasok
sÃ©ta fedÃ©lzetre , ami a tat fedÃ©lzet volt Ã©s a nekik szÃ¡nt szalonba ,ami a tat fedÃ©lzet alatt volt. Megjegyzem , hogy a
nÃ©gyszer annyi fedÃ©lkÃ¶zi utasnak, tizedannyi szabad terÃ¼lete volt mint a luxus I. Ã©s II. osztÃ¡lynak. A fedÃ©lzet egy rÃ©
benyullik a tat fedÃ©lzet alÃ¡, ezÃ©rt a vÃ¡laszfalakat, ajtÃ³kat ezen a lemezen alakÃ-tottam ki, a daru gÃ©phÃ¡zakkal Ã©s a rak
nyillÃ¡sokkal egyÃ¼tt. A fedÃ©lzet rÃ¶gzÃ-tÃ©se szintÃ©n a kikÃ¶tÅ‘ bakok adta lehetÅ‘sÃ©g szerint tÃ¶rtÃ©nt. A tatfedÃ©lzet
mozgalmas terÃ¼let az ott elhelyezkedÅ‘ kÃ©t db daruval, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ belsÅ‘ helysÃ©gek szellÅ‘zÃ©sÃ©t biztosÃ-tÃ³ sze
kÃ¼rtÅ‘vel. Az orr fedÃ©lzethez hasonlÃ³an itt is a szÃ¼ksÃ©g szerinti kikÃ¶tÅ‘ bak Ã©s kÃ¶tÃ©l terelÅ‘ gÃ¶rgÅ‘ kerÃ¼lt a fedÃ
nÃ©gy darab nagy kikÃ¶tÅ‘ csÃ¶rlÅ‘vel egyÃ¼tt. A korÃ¡bban emlÃ-tett Ã¶tven egynÃ©hÃ¡ny szellÅ‘zÅ‘ventillÃ¡torbÃ³l jutott a
tatfedÃ©lzet alatti benyillÃ³kba is hÃ¡rom hÃ¡rom darab. A jelenlegi Ã¡llapot szerint mÃ©g Ã¼resen Ã¡ll az un. hideg hÃ-d , ahol
helyet kap majd a kormÃ¡ny, gÃ©ptelegrÃ¡f, Ã©s a kompassz is . Mint az orr fedÃ©lzeten itt is vÃ¡rat magÃ¡ra a korlÃ¡t
elkÃ©szÃ-tÃ©se.

Â DarugÃ©phÃ¡z, darutestSajnos az Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¶zben nem kÃ©szÃ-tettem rÃ©szletes felvÃ©telt, de Ã©rtelemszerÅ±en vÃ©
mm-es lemezbÅ‘l alakÃ-tottam ki a darutest elemeit a forgÃ³ vÃ¡z kÃ¶rÃ© ami egyben a talpcsapÃ¡gy szerepÃ©t is betÃ¶lti. Az
elektromos tokozatok, illesztÅ‘ csapok segÃ-tsÃ©gÃ©vel lett a helyÃ©re pozÃ-cionÃ¡lva Ã©s forrasztva .A szÃ¼ksÃ©ges nyolc
daru sorozatban kÃ©szÃ¼lt egyszerre, majd egy hÃ³napot elmolyoltam velÃ¼k. MentsÃ©gemre szÃ³ljon, hogy egy darab
cca: 85 db alkatrÃ©szbÅ‘l Ã¡ll.
A darugÃ©m

Egy ilyen egyszerÅ±nek tÅ±nÅ‘ alkatrÃ©sz mint a gÃ©mszerkezet elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek a technolÃ³giai sorrendjÃ©t szeretnÃ©
bemutatni .
Â A csÃ³nakokA csÃ³nakok elkÃ©szÃ-tÃ©se elÅ‘tt sokat gondolkodtam milyen anyagot hasznÃ¡ljak, tudom hog
fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼ltek, de kis mÃ©retÃ¼k miatt nem biztos, hogy tartani tudtam volna az anyagvastagsÃ¡gok modelarÃ¡nyos
mÃ©reteit.A valÃ³sÃ¡gban sajnos nagyon kevÃ©s volt a mentÅ‘csÃ³nak, de elkÃ©szÃ-teni a 16. db egyforma makettet az nem
volt kevÃ©s, de nem riadtam vissza, belevÃ¡gtam azaz kivÃ¡gtam , a gerincet O,5 mm es rÃ©zlemezbÅ‘l a 16 X 9 bordÃ¡t O,3
mm es lemezbÅ‘l a padlÃ³deszkÃ¡zatot O,2 x 2 mm es csÃ-kokbÃ³l Ã¡llÃ-tottam Ã¶ssze, az Ã¼lÅ‘padozatot szintÃ©n O,5 mm es
lemezbÅ‘l vÃ¡gtam ki. Mindent illesztÅ‘ rÃ©sekkel , csapolÃ¡ssal lÃ¡ttam el . Majd Ã¶sszeforrasztottam a bordaszerkezeteket Ã©
a palÃ¡nkozÃ¡s kÃ¶vetkezett. Ennek anyagÃ¡ul a hidegen hÃºzott O,5 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± rÃ©z huzalt vÃ¡lasztottam , ami elÃ©g
merev volt , de mÃ©g elÃ©g rugalmas is ahhoz , hogy kellÅ‘ Ã¡tmenetet biztosÃ-tson a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt.A gerinc mellett
kezdtem az egymÃ¡s mellÃ© Ã©s a bordÃ¡kra fektettet huzalok forrasztÃ¡sÃ¡t, persze nem egyesÃ©vel hanem 3 4 darabot
egyszerre, a kÃ©t oldalon felvÃ¡ltva haladtam. ElÃ©rve a csÃ³nak fedÃ©lzeti sÃ-kjÃ¡t , hagytam tÃºl lÃ³gni , Ã©lben vÃ©gig
forrasztottam , majd a vÃ©gÃ©n egyszerÅ±en vÃ©gigvÃ¡gtam.A kiforrasztott csÃ³naktest nem nyÃºjtott egy szÃ©p lÃ¡tvÃ¡nyt, n
is errÅ‘l az Ã¡llapotrÃ³l fotÃ³, de , miutÃ¡n kb a huzal Ã¡tmÃ©rÅ‘jÃ©ig vissza csiszoltam elfogadhatÃ³ lett.EzutÃ¡n egy vÃ©kony
lemez csÃ-kkal megemeltem az oldal magassÃ¡got , ezt egy vÃ©kony huzallal leperemeztem.EzutÃ¡n mÃ¡r csak a
kapaszkodÃ³ kÃ¶tÃ©l gyÅ±rÅ±it kellet helyre tenni illetve az evezÅ‘ villa tartÃ³kat.Ez az alig 1O cm es Ã©s kb 2 2,5 dkg os darab
cirka 13O alkatrÃ©szbÅ‘l rakodott Ã¶ssze.A tÃ¼relmemet mÃ©gsem ez tette prÃ³bÃ¡ra igazÃ¡n , minden csÃ³nakhoz tartozik
nÃ©gy darab 6 os csigasor, a leeresztÅ‘ csigÃ¡k. Ez 64 darab blokkot jelent cca: 2 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘vel, mÃ¡r kÃ©sz van de mÃ©g
makrÃ³ mÃ³dban sem tudtam igazÃ¡n jÃ³l lefotÃ³zni
Â Â
Â {mospagebreak title=4. rÃ©sz}

KÃ¶tÃ©lzetSzerencsÃ©mre egy nÃ©gykÃ©mÃ©nyes gÅ‘zhajÃ³n nincs annyi Ã©s olyan bonyolult kÃ¶tÃ©lzet mint egy klippere
Ã-gy is akadt rajta bÅ‘ven.JÃ³rÃ©szt csak statikus feszÃ-tÅ‘ kÃ¶telek, mint pl. a kÃ©mÃ©nyek , egyenkÃ©nt 16 db. a kÃ©t Ã¡r
hÃ¡rom szinten nÃ©gy irÃ¡nyban,TermÃ©szetesen ezeknek a kÃ¶teleknek valÃ³s feladatot kell betÃ¶lteniÃ¼k , mivel a
kÃ©mÃ©nyeket Ã©s az Ã¡rbocokat a szerelhetÅ‘sÃ©g Ã©rdekÃ©ben nem rÃ¶gzÃ-tettem mÃ¡s mÃ³dszerrel csak a kÃ¶telek ta
feszÃ-tik a helyÃ¼kre .EzÃ©rt olyan olyan anyagot kellett talÃ¡lnom ami meg is felel a feladatnak , Ã©s ez nem mÃ¡s mint az
eredetileg is hasznÃ¡lt acÃ©l sodrony.Mindezt termÃ©szetesen lÃ©ptÃ©k arÃ¡nyos kivitelben.Ezt meg is talÃ¡ltam az 1,5 mm
Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± 7 X 7 - es sodratÃº bowden formÃ¡jÃ¡ban , aminek a kÃ¶zÃ©psÅ‘ vezÃ©r szÃ¡la egyenes Ã©s az Ã¡tmÃ©rÅ‘je is
pontosan O,45 mm. A bowden a kÃ¶zÃ©psÅ‘ szÃ¡l kibontÃ¡sa utÃ¡n Ãºjra Ã¶ssze lett sodorva , Ã-gy legalÃ¡bb Ã¶tven mÃ©ter
kissÃ© hiÃ¡nyos gÃ¡zbowden boldog tulajdonosa vagyok.A megfelelÅ‘ mÃ©retre vÃ¡gott kÃ¶telek kÃ¶tÃ©seit termÃ©szetese
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bonthatÃ³an kellet megoldani , Ã-gy a kÃ¶tÃ©lvÃ©geket ha nem is fukszolva de ahozz hasonlÃ³an kellett kialakÃ-tani .Ezt a
visszahajlÃ-tÃ¡s utÃ¡n vÃ©kony rÃ©z huzallal elbandÃ¡zsoltam Ã©s Ã©s leforrasztottam , majd lecsiszoltam egy kissÃ©
kÃ³nuszosan. Az oldhatÃ³ kÃ¶tÃ©st , mint a valÃ³di kÃ¶tÃ©seknÃ©l is teszik seknivel oldottam meg , amit O,4 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ
kemÃ©ny rÃ©zhuzalbÃ³l kÃ©szÃ-tettem el cirka 1OO darabot, a szemes csavarokra azÃ©rt nem vÃ¡gtam menetet, A kÃ¶tÃ©
felszerelÃ©se utÃ¡n szinte Ã©let kÃ¶ltÃ¶zÃ¶tt a hajÃ³ fedÃ©lzetÃ©re, szinte mÅ±kÃ¶dÅ‘ kÃ©pesnek tÅ±nik .A kÃ©t Ã¡rboc kÃ
kifeszÃ-tett hosszÃºhullÃ¡mÃº antenna anyaga eredetileg vÃ¶rÃ¶srÃ©z sodrony volt, ezt Ã‰n a horgÃ¡szboltban vÃ¡sÃ¡rolt
O,2O - as un cÃ¡pa zsinÃ³rral oldottam meg. Ezt kÃ¼lÃ¶n ajÃ¡nlom mindenki figyelmÃ©be, szuper jÃ³ anyag a kÃ¶zepÃ©n
nagyon vÃ©kony perlon szÃ¡l fut Ã©s kÃ-vÃ¼lrÅ‘l drÃ³tszÃ¶vet veszi kÃ¶rÃ¼l .HihetelenÃ¼l erÅ‘s es nagyon hajlÃ©kony, m
gond nÃ©lkÃ¼l csomÃ³t lehet rÃ¡ kÃ¶tni, vagy akÃ¡r bandÃ¡zsolni vele.
Â
Â

KorlÃ¡tokValamikor a tavasszal emlÃ-tettem , hogy a korlÃ¡tok a korlÃ¡taimat jelentik Ã©s itt igÃ©nybe kell vennem a
manufakturÃ¡lis mÃ³dszereimen tÃºl az NC technolÃ³giÃ¡t.Ã–rÃ¶mmel mondhatom , sikerÃ¼lt, megvan , elkÃ©szÃ¼ltek a
korlÃ¡toszlopok, nem kevÃ©sre volt szÃ¼ksÃ©gem , cca: 7OO db.- ra. KÃ©tfÃ©le kivitelben , van hÃ¡rom soros Ã©s van Ã¶tso
A mÃ©retei : 12 mm magas , az Ã¡tmÃ©rÅ‘ O,6 mm , a furatok O,5 mm, a talpak Ã©s a gÃ¶mbÃ¶k Ã¡tmÃ©rÅ‘je 1 mm.Maga a
korlÃ¡tok felszerelÃ©se igazÃ¡n nagy gondot nem okozott. Ha valamikor fÅ±ztetek gyÃ¶ngyÃ¶t akkor sejtitek , hogy mit
jelentett a korlÃ¡toszlopok felfÅ±zÃ©se a hÃ¡rom vagy az Ã¶t futÃ³ szÃ¡lra ami egyszerre pÃ¡rhuzamosan tÃ¶rtÃ©nt, kÃ¶zel eg
mÃ©teres hosszban, egymÃ¡s utÃ¡n 7O darabot, 12 mm - es tÃ¡volsÃ¡gra.IgazÃ¡n sziszifuszi munka volt.EzutÃ¡n a fedÃ©lzet
lemezben kellett az oszlopok helyÃ©t kifÃºrni O,6 mm -es fÃºrÃ³val,fogyasztottam is rendesen, EzutÃ¡n csak a beillesztett
oszlopokat kellett alulrÃ³l beforrasztani a fedÃ©lzetlemezbe. Az oszlopokon az Ã¡tvezetÃ©seket nem forrasztottam le csak
az esetleges fordulÃ³knÃ¡l, sarkokban vagy a lÃ©pcsÅ‘k felÃ© valÃ³ be Ã©s lefordulÃ¡snÃ¡l. EzÃ©rt lÃ¡tszik a kÃ©peken , hogy
egy kicsit dÃ¼lÃ¶ngÃ©l az oszlop , de ezek beÃ¡llÃ-thatÃ³ak fÃ¼ggÅ‘legesre. Amennyire fÃ©ltem ettÅ‘l a feladattÃ³l olyan
kÃ¶nnyen Ã©s gyorsan tÃºl lettem rajta , mindÃ¶ssze egy hÃ©t alatt elkÃ©szÃ¼ltem vele.
Â
Â

SoronkÃ¶vetkezÅ‘ feladatAz Ã©pÃ-tÃ©s kezdetekkor elkÃ¶vettem azt a nagy hibÃ¡t , hogy nem fordÃ-tottam elegendÅ‘ idÅ‘t a
megfelelÅ‘ dokumentÃ¡ciÃ³k , rajzok beszerzÃ©sÃ©re.Ã•gy a rendelkezÃ©semre Ã¡llÃ³ meglehetÅ‘sen egyszerÅ± rajz alapjÃ¡n
kezdtem az Ã©pÃ-tÃ©st . Nem volt a kÃ¼lhÃ©ly lemezkiosztÃ¡sÃ¡rÃ³l semmi informÃ¡ciÃ³m, ezÃ©rt egy Ã¡tlagos lemez tÃ¡bla
mÃ©retben szabtam le a palÃ¡nk lemezeket Ã©s azzal borÃ-tottam a kÃ¼lhÃ©lyt. Most viszont ha a gÃ©pezet beindul ,
Ã¶zÃ¶nlenek a rÃ©szletesebbnÃ©l rÃ©szletesebb rajzok. Ãšgy dÃ¶ntÃ¶ttem , Ãºjra palÃ¡nkolom a hajÃ³t a mellÃ©kelt
lemezkiosztÃ¡si rajz szerint. Ha mÃ¡r ez hiteles akkor megprÃ³bÃ¡lom az eredeti szegecselÃ©s utÃ¡nzÃ¡sÃ¡t is. PrÃ³bakÃ©ppe
kÃ©szÃ-tettem egy un. rÃ¡dlizÃ³ szerszÃ¡mot Ã©s egy kÃ©t prÃ³bafelÃ¼letet is kÃ©szÃ-tetten .Az Ãºj lemezborÃ-tÃ¡s O,2 mm
vastag hidegen hengerelt sÃ¡rgarÃ©z lemez , mindÃ¶ssze 1,2 kg - os sÃºlynÃ¶vekedÃ©st okoz, ami nem okoz nagy
gondot.TermÃ©szetesen szÃ¡molok az idÅ‘szÃ¼ksÃ©glettel is , ami nem kevÃ©s , minimum 4 -5 hÃ³nap, de van mÃ©g idÅ‘ 2O
. Ã¡prilisÃ¡ig.
Â
Â
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