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Ez egy kis egyÃ¡rbocos cutter 1828-bÃ³l.

Mikor eldÃ¶ntÃ¶ttem, hogy Ã©pÃ-teni fogok egy hajÃ³makettet, sokat vajudtam, hogy melyiket Ã©pÃ-tsem. Sok Ã¶tletem volt
(leginkÃ¡bb nagy hajÃ³k lebegtek a szemem elÅ‘tt â€“a kezdÅ‘ az csak ilyen :)), de aztÃ¡n tÃ¶bb tapasztalt kollÃ©ga tanÃ¡csa
alapjÃ¡n egy kisebb hajÃ³ mellett dÃ¶ntÃ¶ttem. Ekkorra mÃ¡r hosszas elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©si fÃ¡zist tudtam magam mÃ¶gÃ¶tt,
szerszÃ¡mokat vÃ¡sÃ¡roltam, infÃ³kat gyÅ±jtÃ¶gettem. A hajÃ³ egy nagyon jÃ³l megÃ©pÃ-tett makettjÃ©rÅ‘l sikerÃ¼lt talÃ¡lni pÃ
(sajnos kis mÃ©retÅ±) kÃ©pet. Ezek is nagyon sokat segÃ-tettek.

Â A tervrajza megtalÃ¡lhatÃ³ a tervrajzgyÅ±jtemÃ©nyben, Ã©n is onnan szedtem. Azzal kezdtem, hogy az eredetileg 1:48-as
rajzot 1:50 es lÃ©ptÃ©kben kinyomtattam. Ez nem lÃ©nyeges igazÃ¡bÃ³l, Ã©n Ã-gy akartam. ElsÅ‘ rÃ¡nÃ©zÃ©sre nem is tÅ±nt
bonyolultnak a hajÃ³, aztÃ¡n hamarosan kiderÃ¼lt, hogy tartogat meglepetÃ©seket a kicsike! TÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt azt, hogy a
dÃ¶rzsfa alatt klinker palÃ¡nkozÃ¡ssal van palÃ¡nkozva! ElÅ‘szÃ¶r azt gondoltam, hogy hiba a rajzban, mert ebben a korban
mÃ¡r rÃ©g nem hasznÃ¡ltak klinkert, de aztÃ¡n kiderÃ¼lt nÃ©mi internetes kutakodÃ¡s utÃ¡n, hogy ennÃ©l a tÃ-pusnÃ¡l biztosan
megmaradt. A dÃ¶rzsfa felett viszont mÃ¡r karvel palÃ¡nkozÃ¡ssal kell palÃ¡nkozni.

Egy rÃ©tegÅ± palÃ¡nkozÃ¡s mellett dÃ¶ntÃ¶ttem, Ã-gy a meglÃ©vÅ‘ 10 bordÃ¡hoz terveztem mÃ©g tÃ-zet (vagyis a tÃ-zedik az
a mellvÃ©d szintjÃ©ben vanâ€”majd kÃ©sÅ‘bb vilÃ¡gos lesz). A palÃ¡nkok ugyanis Ã-gy mÃ©g jobban felfekszenek majd. A terv
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ nÃ©zetei alapjÃ¡n meg lehetett hatÃ¡rozni a bordÃ¡k megfelelÅ‘ pontjait a bordametszeten Ã©s mÃ¡r csak egy j
gÃ¶rbevonalzÃ³ kellett a pontok Ã¶sszekÃ¶tÃ©sÃ©re. Igyekeztem kis (nagyjÃ¡bÃ³l 1mm) rÃ¡hagyÃ¡ssal dolgozni a tervezett
bordÃ¡knÃ¡l, nehogy kisebb legyen a kelletÃ©nÃ©l, a fÃ¶lÃ¶sleget meg le lehet csiszolniÂ

ÂÂ
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KÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©skÃ©nt vettem egy jÃ³ tekercs millimÃ©terpauszt, Ã©s az Ã¶sszes bordÃ¡t kÃ¼lÃ¶n kirajzoltam rÃ¡, arrÃ³l
egy indigÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel az 5 mm-es rÃ©tegelt lemezre. UgyanÃ-gy jÃ¡rtam el a gerinclemezzel is. Tudom hogy a
millimÃ©terpauszos borda â€žtÃ¼krÃ¶zÃ©sâ€• nem a leg â€žup to dateâ€•-ebb mÃ³dszer, de Ãºgy gondoltam induljunk az alap
(legkÃ¶zelebb kiprÃ³bÃ¡lom szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©ppel).Â

Â Â

Â

Â

Â

JÃ¶hetett a bordÃ¡k kivÃ¡gÃ¡sa, csiszolÃ¡sa.Â

AztÃ¡n meg a gerinclemez. A fedÃ©lzeten lesz kÃ©t rÃ¡cs, ami a hajÃ³ belsejÃ©be enged betekintÃ©st. Ezek alatt a rÃ¡csnÃ¡l
jÃ³val nagyobb Ã¼reget alakÃ-tok ki, ezÃ©rt a nagy kivÃ¡gÃ¡s a gerinclemezenÂ
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Ã•gy festett elÅ‘szÃ¶r Ã¶sszerakva.Â

Â
A valÃ³di gerincet, orr-Ã©s fartÅ‘kÃ©t 5mm-esre gyalult, gÅ‘zÃ¶lt bÃ¼kk lÃ©cbÅ‘l vÃ¡gtam ki, utÃ¡na csiszoltam, reszeltem a
megfelelÅ‘ formÃ¡ra.Â

Â
Â Ã•gy nÃ©zett ki ragasztÃ¡s kÃ¶zben.

Â
Ã‰s Ã-gy elkÃ©szÃ¼lve. Ekkor a bordÃ¡k mÃ©g nem voltak a helyÃ¼kre ragasztva.

Â

Â

MielÅ‘tt felragasztottam a gerincet, fartÅ‘kÃ©t Ã©s orrtÅ‘kÃ©t, a gerinclemezt a tatnÃ¡l Ã©s az orrnÃ¡l a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ mÃ³do
mindkÃ©t oldalon 1-1 mm-rel kikÃ¶nnyÃ-tettem. Ez azÃ©rt kellett, mert az illetÅ‘ helyeken a palÃ¡nkok szinte lap szerint fognak
elhelyezkedni Ã©s kellett a hely a palÃ¡nkok vastagsÃ¡gÃ¡nak.Â

Â
A kÃ¶vetkezÅ‘ melÃ³s rÃ©sz az volt, hogy a bordÃ¡k kÃ¶zÃ© oldalankÃ©nt egy-egy , ahol a bordÃ¡ba Ã¼reget vÃ¡gtam, ott kett
kettÅ‘ tÃ¡vtartÃ³t szabtam a hulladÃ©k rÃ©tegelt lemezbÅ‘l. Ã•gy bordÃ¡rÃ³l bordÃ¡ra haladva ragasztottam Ã¶ssze a bordÃ¡kat
gerinclemezzel. ErrÅ‘l a fÃ¡zisrÃ³l csak ez a kÃ©p van, de a kÃ©sÅ‘bbi kÃ©peken majd mÃ©g jÃ³l lÃ¡thatÃ³ak lesznek a tÃ¡vtart
Ezzel elkÃ©szÃ¼lvÃ©n Ã¶sszecsiszoltam a bordÃ¡kat egy egysÃ©ges felÃ¼lettÃ©, szakmai mÅ±szÃ³val Ã©lve lerÃ©zseltem a
szÃ©lÃ¼ket.Â

Â

Â

Az orrnÃ¡l Ã©s a tatnÃ¡l tÃ¶mbÃ¶ket Ã©pÃ-tettem be, amiket a megfelelÅ‘ vÃ-zvonalak Ã©s hosszanti metszetek alapjÃ¡n
vÃ©konyabb darabokbÃ³l ragasztottam Ã¶ssze. Ã•gy fest az orr Ã©s a tat â€žnyersenâ€•.Â
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Ã•gy pedig hosszas reszelÃ©s Ã©s csiszolgatÃ¡s utÃ¡n.Â

Â

Nos mÃ¡r semmi sem vÃ¡lasztott el a palÃ¡nkozÃ¡stÃ³l. A klinker palÃ¡nkozÃ¡ssal kapcsolatban tapasztalati tanÃ¡ccsal
konzulenseim sem tudtak ellÃ¡tni (Å‘k egyÃ©bkÃ©nt HajÃ³mester Ã©s Flamenco voltak, Wercome pedig szerszÃ¡mok terÃ©n
segÃ-tett sokat) mert mÃ©g Å‘k sem kÃ©szÃ-tettek ilyet.

Marjai KÃ©szÃ-tsÃ¼nk hajÃ³modellt c. kÃ¶nyvÃ©ben van egy fejezet ahol jÃ³ tanÃ¡csokat ad klinker palÃ¡nkozÃ¡sra. Erre most
nem tÃ©rnÃ©k ki, de ha valakit behatÃ³bban Ã©rdekel a tÃ©ma bÃ¡tran keressen meg privÃ¡t Ã¼zenetben . Ahhoz kÃ©pest csa
annyit vÃ¡ltoztattam (Flamenco tanÃ¡csÃ¡ra), hogy a kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ mÃ³don a palÃ¡nkot keresztmetszetben rombusz
alakÃºra csiszoltam. EgyÃ©bkÃ©nt ebben az idÅ‘ben mÃ¡r Ã-gy (is) csinÃ¡ltÃ¡k. Ã•gy sokkal finomabban nÃ©z ki a felÃ¼let, Ã©
valÃ³szÃ-nÅ±leg jobbak is voltak az Ã¡ramlÃ¡si tulajdonsÃ¡gai (mivel Ã-gy simÃ¡bb). Â

Â

Â

Â

Â

Â

A Wercome Ã¡ltal publikÃ¡lt, A Golden Hind Ã©pÃ-tÃ©se c. cikkben bemutatott palÃ¡nkleszorÃ-tÃ³kat kÃ©szÃ-tettem Ã©n is. An
mÃ³dosÃ-tottam rajtuk, hogy magÃ¡ba a leszorÃ-tÃ³ elembe Ã©n nem egy lyukat fÃºrtam, hanem egy horonyt kÃ©szÃ-tettem (2
lyuk, a kÃ¶zte lÃ©vÅ‘ felesleget szikÃ©vel Ã©s tÅ±reszelÅ‘vel tÃ¡volÃ-tottam el). Erre azÃ©rt volt szÃ¼ksÃ©g, mert a palÃ¡nkok
Ã¡tfedÃ©sÃ©t Ã-gy nagyon pontosan be lehet Ã¡llÃ-tani.Â
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Â

A tervrajz szerint a dÃ¶rzsfa alatt 16 sor palÃ¡nkot kell elhelyezni. BejelÃ¶ltem a dÃ¶rzsfa alsÃ³ szÃ©lÃ©nek szintjÃ©t minden
bordÃ¡n, majd a dÃ¶rzsfa Ã©s a gerinc kÃ¶zti tÃ¡volsÃ¡got elosztottam 16 rÃ©szre. Ezt bejelÃ¶lgettem a bordÃ¡kon. Ã•gy
megkaptam minden palÃ¡nk lefutÃ¡sÃ¡t. A kÃ©pen kicsit halvÃ¡nyan, de lÃ¡tszanak a jelÃ¶lÃ©sek. A palÃ¡nkok szÃ©lessÃ©ge a
fÅ‘bordÃ¡n nagyjÃ¡bÃ³l 5mm, az orr felÃ© keskenyednek, a tat felÃ© pedig kicsit szÃ©lesednek Ã©s Ã¡ltalÃ¡ban 1-1,5 mm-t fedn
Ã¡t.

Itt lÃ¡tszik egy kis turpiszsÃ¡g is. A kÃ©pen az orr felÅ‘li mÃ¡sodik bordÃ¡ra (H-jelzÃ©sÅ±) kÃ©nytelen voltam egy vÃ©kony lÃ©c
ragasztani lap szerint, mert nagy igyekezetemben tÃºl sokat csiszoltam le belÅ‘le mÃ©g annak idejÃ©n. Ã•gy mÃ¡r jÃ³l
felfekszenek a palÃ¡nkok Â

Â
A palÃ¡nkok anyaga gÅ‘zÃ¶lt bÃ¼kk, 10 mm-es deszkÃ¡bÃ³l fÅ±rÃ©szeltem ki az 1 mm vastag szeleteket. A palÃ¡nkok a
valÃ³sÃ¡gban 6-8 m hosszÃºak voltak, Ã©n is prÃ³bÃ¡ltam betartani (arÃ¡nyosan persze) ezeket a mÃ©reteket.Â

Â

Â

A palÃ¡nkokat a hajÃ³test kisebb gÃ¶rbÃ¼leti sugarÃº rÃ©szein (leginkÃ¡bb a tattÃ¼krÃ¶n) a mÃ¡r sokaknak bevÃ¡lt
forrasztÃ³pÃ¡kÃ¡s mÃ³dszerrel hajlÃ-tottam. ElÅ‘tte kb. 20 percre beÃ¡ztattam a fÃ¡t. NÃ©hol kellett Ã©lÃ©re is hajlÃ-tani a
palÃ¡nkokat, ez mÃ¡r korlÃ¡tozottabb mÃ©rtÃ©kben lehetsÃ©ges csak, de ha az ember nem feszÃ-ti tÃºl az anyagot, akkor
szÃ©pen meg lehet csinÃ¡lni.Â

Â
A palÃ¡nkok Ã¡tfedÅ‘ rÃ©szÃ©t is beragasztÃ³ztam.Â

Â
A 9. sor palÃ¡nknÃ¡l.Â

Â

Â

Â
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A jelenlegi Ã¡llapot (2007. 11. 09.)Â

Â {mospagebreak title=2. rÃ©sz}

Â

Â

Â

Â

Â

Â

A klinkeres rÃ©szbÅ‘l mÃ¡r csak hÃ¡rom sor hiÃ¡nyzott, elÅ‘szÃ¶r ezt kellett befejezni. Ehhez a prÃ³ba kedvÃ©Ã©rt kÃ©szÃ-tett
egy kis eszkÃ¶zt, amivel egyformÃ¡ra tudom csiszolni mindegyik palÃ¡nk Ã©lÃ©t. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³. Egy 10 mm vastag
deszkÃ¡bÃ³l vÃ¡gtam egy dararabot Ã©s a szomszÃ©dommal (aki asztalos Ã©s vannak megfelelÅ‘ gÃ©pei) elvÃ¡gattam 45 fokb
IgazsÃ¡g szerint kicsit kisebb szÃ¶gben lenne az igazi, de egyrÃ©szt a gÃ©p ennÃ©l laposabb szÃ¶gben nem tud vÃ¡gni,
mÃ¡srÃ©szt meg a tÃ¶bbi palÃ¡nknÃ¡l sem csiszoltam ennÃ©l kisebbre. A kÃ©t fadarabot felcsavaroztam a gÃ©pi satum pofÃ¡in
helyÃ©re Ã©s gyakorlatilag kÃ©szen is volt. EgyÃ©bkÃ©nt bevÃ¡lt, nagyban megkÃ¶nnyÃ-tette a munkÃ¡t. Ha valaki hasonlÃ³
technikÃ¡val akar Ã©pÃ-teni ajÃ¡nlom figyelmÃ©be a sablon hasznÃ¡latÃ¡t a palÃ¡nk Ã©lek lecsiszolÃ¡sÃ¡ra (ha nem is pont ilye
hÃ¡rom sor palÃ¡nk felrakÃ¡sa nem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ¶tt semmiben az eddigiektÅ‘l

Â

Â

Â

Â

Â

Â
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Itt lÃ¡thatÃ³ pÃ¡r kÃ©p a klinkerpalÃ¡nkozÃ¡s elkÃ©szÃ¼lÃ©se utÃ¡nrÃ³l.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â
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Sorban a kÃ¶vetkezÅ‘ feladat a tat kidolgozÃ¡sa volt. OldalnÃ©zetbÅ‘l kÃ©t sÃ-kbÃ³l Ã©pÃ¼l fel, ebbÅ‘l az alsÃ³, a vÃ-zszintesh
kÃ¶zelebb Ã¡llÃ³ tÃ©nyleg sÃ-k. Ez mÃ©g a fedÃ©lzet szintje alatt van. A felsÅ‘, ami tulajdonkÃ©ppen a mellvÃ©d hÃ¡tsÃ³ fala e
domborÃº hÃ¡trafelÃ©. Ezt Ã©n is Ã-gy csinÃ¡ltam, lÃ¡ttam pÃ¡r speedy makettet (valÃ³szÃ-nÅ±leg kitbÅ‘l Ã©pÃ-tve), melyeken
sÃ-k Ã©s nekem nagyon nem tetszett A tat vÃ¡zÃ¡t nÃ©gy darab â€žgerendaâ€• alkotja, melyek pÃ¡rban egymÃ¡snak tÃ¼kÃ¶rk
Ezeket az oldalnÃ©zeti kÃ©p alapjÃ¡n szerkesztettem meg. A kettÅ‘ kÃ¼lsÅ‘ kÃ¶veti a mellvÃ©d Ã-vÃ©t felÃ¼lnÃ©zetben, a be
viszont a gerinccel pÃ¡rhuzamos. A valÃ³sÃ¡gban valÃ³szÃ-nÅ±leg volt mÃ©g kettÅ‘ ilyen gerenda Ã©s mindegyik a tat felÃ©
Ã¶sszetÃ©rt (mint az enyÃ©men a kÃ¼lsÅ‘k), de felesleges egy ilyen modellen ezeket kÃ¶vetni, ugyanis nem fog lÃ¡tszani Ã©s
Ã-gy csak plusz munka jÃ¡r a tervezÃ©sÃ¼kkel. A gerendÃ¡k helyÃ©t a tatnÃ¡l Ã©pÃ-tett tÃ¶mbÃ¶kbe vÃ¡jtam szikÃ©vel Ã©s
mikromarÃ³kkal, majd pontosan beÃ¡llÃ-tva a helyÃ¼kre ragasztottam Å‘ket. Itt lÃ¡thatÃ³k a kÃ¶zÃ©psÅ‘ gerendÃ¡k a ragasztva
Ã©s lÃ¡tszik a tattÃ¼kÃ¶r palÃ¡nkozÃ¡sa is.

Ezen a kÃ©pen lÃ¡tszik a kÃ©t-kÃ©t darab, amit kiszerkesztettem. A kÃ¶zÃ©pen alul lÃ¡thatÃ³ elemre a ragasztÃ¡snÃ¡l
voltszÃ¼ksÃ©g, az nem kerÃ¼lt fel a hajÃ³ra, csak a szÃ¡radÃ¡s kÃ¶zben mintegy sablonkÃ©nt volt ott.

http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 23 February, 2019, 04:16

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

A keresztirÃ¡nyÃº merevÃ-tÃ©st a tat alsÃ³ sÃ-kjÃ¡ra ragasztott 1,5mm vastag falappal oldottam meg. Ezt 0,8 mm es
palÃ¡nkokkal borÃ-tottam be. Ide kell majd fÃºrni a kormÃ¡nylapÃ¡t helyÃ©t, de azt majd kÃ©sÅ‘bb.
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Â

MiutÃ¡n ezzel megvoltam elÅ‘kÃ©szÃ-tettem a dÃ¶rzsfa felrakÃ¡sÃ¡t. Erre azÃ©rt kellett eddig vÃ¡rni, mert a tatra is rÃ¡takar
oldalrÃ³l. A dÃ¶rzsfa 2mm vastag Ã©s 6 mm szÃ©les csÃ-kokbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. MÃ©retezÃ©sÃ©nÃ©l a palÃ¡nkoknÃ¡l mÃ¡r eml
irÃ¡nyelveket alkalmaztam. VastagsÃ¡ga miatt kevÃ©sbÃ© hajlÃ©kony, Ãºgyhogy szinte mindegyik darabot hajlÃ-tani kellett
Ã¡ztatva pÃ¡kÃ¡val. LeginkÃ¡bb a tatnÃ¡l okozott nehÃ©zsÃ©get, mert ott szinte meg kell csavarni a hossztengelye kÃ¶rÃ¼l. Itt
lÃ¡thatÃ³ pÃ¡r kÃ©p az elkÃ©szÃ¼lt dÃ¶rzsfÃ¡rÃ³l. A jobb oldalon lÃ¡tszik hogy vÃ©letlenÃ¼l kitÃ¶rtem kÃ©t bordÃ¡t. Ez azÃ©r
mert kÃ¶zben kikÃ¶nnyÃ-tettem Å‘ket belÃ¼lrÅ‘lÂ a megfelelÅ‘ mÃ©retre. EgyenlÅ‘re mÃ©g csak nagyoltam, kÃ©sÅ‘bb majd h
palÃ¡nkozÃ¡s kÃ-vÃ¼lrÅ‘l merevÃ-ti majd egybecsiszolom Å‘ket.

Â
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A tovÃ¡bbiakban folytattam a tat palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t immÃ¡ron a domborÃº rÃ©sszel. KÃ¼lÃ¶n figyelmet Ã©rdemelt a sÃ-k Ã©s a
domborÃº rÃ©sz talÃ¡lkozÃ¡sa.

A hÃ¡tulsÃ³ nÃ©zetben lÃ¡tszik a dÃ¶rzsfa vastagsÃ¡ga, ahogy rÃ¡borul a tatra. Ilyen vastagsÃ¡gÃº anyaggal lesz kÃ¶rbe
"szegve" a tat. A tattÃ¼kÃ¶r Ã©s a tat sÃ-kja talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l is lesz vÃ-zszintesen takarÃ³lÃ©c, ezzel mintegy keretbe lesz
foglalva a tat palÃ¡nkozÃ¡sa. Ha kicsit zavaros lenne a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©szben ki fog derÃ¼lni mireÂ gondolok itt.
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Ezeken a kÃ©peken lÃ¡tszik a tat sÃ-k Ã©s domborÃº rÃ©sze.

Â

Â
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Itt pedig Ã¡ttekintÅ‘ kÃ©pek lÃ¡thatÃ³k az elkÃ©szÃ¼lt klinkerpalÃ¡nkozÃ¡srÃ³l alulnÃ©zetben.

Â

Â

Â
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A mellvÃ©d palÃ¡nkozÃ¡sa kÃ¶vetkezik, ezt mÃ©g nem kezdtem el. ElÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©sÃ¼l annyit csinÃ¡ltam, hogy az orrnÃ¡l a
palÃ¡nkvÃ©gek szÃ¡mÃ¡ra beÃ©pÃ-tettem az orrtÅ‘ke mÃ¶gÃ© egy a mellvÃ©d vastagsÃ¡gÃ¡nak megfelelÅ‘ toldÃ¡st, majd ebb
orrtÅ‘kÃ©be vÃ¡jtam egy nutot. A kÃ©peken mindez lÃ¡tszik remÃ©lhetÅ‘leg .

Â Folyt kÃ¶v.
{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

A munkÃ¡t, ahogy az elÅ‘zÅ‘ rÃ©sz vÃ©gÃ©n beharangoztam, a mellvÃ©d palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡val folytattam. Ide mÃ¡r karvelpalÃ¡nk
valÃ³. HÃ¡t klasszisokkal egyszerÅ±bb dolgom volt, mint a dÃ¶rzslÃ©c alatt a klinkerrel. Itt is Ã-vesen futnak a palÃ¡nkok,
tehÃ¡t, ahol kellett ott hajlÃ-tottam Ã©lÃ©re is, megjegyzem nagyon minimÃ¡lisan.

Ezzel a pÃ¡r sorral elkÃ©szÃ¼lvÃ©n a mellvÃ©d tetejÃ©re, a palÃ¡nkozÃ¡s fÃ¶lÃ© mÃ©g egy csÃ-kot ragasztottam, itt ugyanis
vastagabb palÃ¡nk van kÃ¶zvetlenÃ¼l a korlÃ¡t alatt Ã©s Ã-gy ez kilÃ³g az alatta lÃ©vÅ‘k szintjÃ©bÅ‘l. A kÃ©peken lÃ¡tszik, hog
tattÃ³l az orr irÃ¡nyÃ¡ban ez keskenyedik. EgyÃ©bkÃ©nt ennek a sÃ¡vnak az alsÃ³ Ã©le adja az Ã¡gyÃºablakok felsÅ‘ hatÃ¡rÃ¡t.
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Â

Nos itt tennÃ©k egy rÃ¶videbb kitÃ©rÅ‘t a kutterek palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡rÃ³l. Az anatomy of the Ship sorozat, The naval cutter Alert
1777 c. rÃ©szÃ©ben olvastam a kÃ¶vetkezÅ‘ket. A kutterek a holland yachtoktÃ³l eredeztethetÅ‘ek, s az ottani gyakorlat szerint
klinker palÃ¡nkozÃ¡st kaptak.

Ennek a palÃ¡nkozÃ¡si mÃ³dnak az volt a nagy elÅ‘nye, hogy kisebb hajÃ³knÃ¡l nagymÃ©rtÃ©kben erÅ‘sÃ-tette a szerkezetet.
HÃ¡trÃ¡nya viszont, hogy a palÃ¡nkok kÃ¶zÃ¶tt hajlamos a szivÃ¡rgÃ¡sra, rÃ¡adÃ¡sul Ã¡ramlÃ¡stani tulajdonsÃ¡gai rosszabbak,
mint a sima felÃ¼letnek, tehÃ¡t lassÃ-tja is a hajÃ³t. Hogy ezeket a problÃ©mÃ¡kat Ã¡thidaljÃ¡k, bevezettÃ©k a kutterek karvel
palÃ¡nkozÃ¡sÃ¡t. A dÃ¶rzslÃ©c fÃ¶lÃ¶tt mindig karvel palÃ¡nkozÃ¡st hasznÃ¡ltak, ezt fontos hangsÃºlyozni. NagyjÃ¡bÃ³l azt
mondhatjuk, hogy 1800-ig klinker palÃ¡nkozÃ¡ssal Ã©pÃ¼ltek a kutterek, 1800-1810-ig mindkÃ©t mÃ³d hasznÃ¡latos volt, majd
1810 utÃ¡n csak a karvel maradt Ã©letben. Ã•gy tehÃ¡t az Ã©n 1828-as kutterem valÃ³szÃ-nÅ±leg nem is klinker palÃ¡nkozÃ¡ss
kÃ©szÃ¼lt, de ha mÃ¡r rajta van, Ã©n le nem veszem!

A cikk mÃ¡sodik rÃ©szÃ©nek utolsÃ³ kÃ©pÃ©n lÃ¡thatÃ³ elemet megvÃ¡ltoztattam. Ez az orrtÅ‘ke belsÅ‘ megerÅ‘sÃ-tÃ©se. LÃ¡
hogy ott nem jÃ¶n fel az orrtÅ‘ke tetejÃ©ig, hanem a majdani mellvÃ©d szintjÃ©ben marad. LÃ¡tszik, hogy Ã©n ezt felhoztam eg
vonalba az orrtÅ‘ke tetejÃ©vel. A rajzon az elÅ‘bbi megoldÃ¡s volt, minden mÃ¡s forrÃ¡sban, viszont az utÃ³bbit lÃ¡ttam, Ã-gy hÃ
ezt kÃ¶vettem.

A bordÃ¡k belsÅ‘ felszÃ-nÃ©nek szintbe csiszolÃ¡sa mÃ¡r annÃ¡l melÃ³sabb volt. Annak idejÃ©n Ã©n Ãºgy terveztem, hogy
kivÃ¡gom ezeket Ã©s a helyÃ¼kre majd az Ã¡gyÃºablakok fÃ©lfÃ¡inak megfelelÅ‘ helyen beragasztok bÃ¼k lÃ©ceket. AztÃ¡n
vÃ©gÃ¼l is inkÃ¡bb nem vÃ¡gtam ki az Ã¶sszeset, az mÃ©g ennÃ©l is nagyobb munka lett volna, csak azokat, amelyek az
Ã¡gyÃºablakok ÃºtjÃ¡ban voltak. Ã•gy viszont meglehetÅ‘sen sok anyagot kellett eltÃ¡volÃ-tanom, mert az elejÃ©n a fent vÃ¡zolt
okok miatt csak nagyolva vÃ¡gtam ki a bordÃ¡k belsÅ‘ felszÃ-nÃ©t. TehÃ¡t szintbecsiszolÃ¡s, majd az Ã¡gyÃºablakok helyÃ©nek
kijelÃ¶lÃ©se Ã©s a fÃ©lfÃ¡k beragasztÃ¡sa. A kÃ©peken vÃ¶rÃ¶s szÃ-nnel lÃ¡tszanak a fÃ©lfÃ¡k, azÃ©rt festettem le elÅ‘re Å‘k
kÃ©sÅ‘bb kÃ¶nnyebb legyen, de majd lÃ¡tjuk, hogy mÃ¡skÃ©pp alakult ez is. Egy kÃ©pet majd kÃ©sÅ‘bb mÃ©g mellÃ©kelek a
alkalmatossÃ¡grÃ³l, amivel a csiszolÃ¡st vÃ©geztem, de ebben a pillanatban Ã©pp 400 km-re vagyok tÅ‘le Ã©s elfelejtettem
lefÃ©nykÃ©pezni.

Ezek utÃ¡n kicsit a hajÃ³test kÃ©t Ã¼regÃ©n dolgoztam. Ezek csak azÃ©rt vannak, mert van kÃ©t rÃ¡cs a fedÃ©lzeten Ã©s
szeretnÃ©m, ha azon keresztÃ¼l nagyjÃ¡bÃ³l reÃ¡lis mÃ©lysÃ©g lÃ¡tszÃ³dna. Csak a fenekÃ¼k lesz lepalÃ¡nkozva az oldaluk
nem, oda remÃ©lhetÅ‘leg nem lehet majd a rÃ¡cson keresztÃ¼l belÃ¡tni. A hÃ¡tsÃ³ Ã¼reg foglalja magÃ¡ba a fÅ‘Ã¡rboc
fÃ©szkÃ©nek helyÃ©t is. Ã‰n ezt egy darab fenyÅ‘fÃ¡val oldottam meg, ebbe egy nÃ©gyzet alakÃº mÃ©lyedÃ©st vÃ¡jtam, ami
Ã¡rboc talpÃ¡nak megfelelÅ‘ kiemelkedÃ©se fog kerÃ¼lni. A tovÃ¡bbi merevÃ-tÃ©srÅ‘l Ã©s pozÃ-cionÃ¡lÃ¡srÃ³l a fedÃ©lzet szin
kell majd gondoskodni.
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Ezek utÃ¡n visszatÃ©rtem a mellvÃ©dhez Ã©s folytattam az Ã¡gyÃºablakok kidolgozÃ¡sÃ¡t. KÃ¶vetkeztek a pÃ¡rkÃ¡nyok Ã©s
szemÃ¶ldÃ¶kfÃ¡k Ã©s ezzel mÃ¡r ki is alakultak az ablakok. A belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s is 1 mm-es bÃ¼k lÃ©cekbÅ‘l van, az ablakok
rÃ¡hagytam egy kicsit, hadd lÃ³gjanak tÃºl a palÃ¡nkvÃ©gek. Csak miutÃ¡n mÃ¡r be volt palÃ¡nkozva belÃ¼lrÅ‘l is a mellvÃ©d,
akkor kezdtem el kÃ-vÃ¼lrÅ‘l is kifÃºrni az ablakokat, elÅ‘szÃ¶r kinagyoltam marÃ³val, majd szikÃ©vel Ã©s reszelÅ‘vel finoman
letisztÃ¡ztam. A belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s tÃºllÃ³gÃ¡sait is termÃ©szetesen ekkor tÃ¡volÃ-tottam el. A reszelÅ‘hasznÃ¡lat miatt a piros
festÃ©s a legtÃ¶bb helyen lekopott az ablakkeretekrÅ‘l, ezt majd a mellvÃ©d festÃ©sekor javÃ-tom ki.

Ezzel mÃ©g nincs vÃ©ge a belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡snak, kÃ©t dolog hiÃ¡nyzik mÃ©g. Az egyik a mellvÃ©d Ã©s a fedÃ©lzet talÃ¡lko
Ã©lÃ©nÃ©l elhelyezkedÅ‘ nagyon fontos â€žsarokelemâ€•, ami tulajdonkÃ©ppen egy megfelelÅ‘ profilÃº lÃ©c. Ennek az volt a f
hogy a fedÃ©lzetrÅ‘l lefolyÃ³ vizet ne engedje a mellvÃ©dnÃ©l a hajÃ³testbe folyni, hanem vezesse el a kifolyÃ³khoz. A mÃ¡sik
dolog az efÃ¶lÃ¶tti vastagabb palÃ¡nk, ami a felsÅ‘bb lÃ©cek szintjÃ©bÅ‘l kiemelkedik. A funkciÃ³ja hosszanti merevÃ-tÃ©s volt
ezekeket az egyszerÅ±sÃ©g kedvÃ©Ã©rt mÃ¡r egy rÃ©teg palÃ¡nkozÃ¡s elÃ© helyezem fel, de a valÃ³sÃ¡gban ezek mÃ¶gÃ¶tt
csak a bordÃ¡k voltak, kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g nem fog lÃ¡tszani. Ezeknek az elemeknek a felhelyezÃ©se mÃ¡r a kÃ¶vetkezÅ‘ rÃ©sz
tartalma lesz, de azÃ©rt mÃ©g annyit megcsinÃ¡ltam, hogy a profilozott lÃ©ceket legyÃ¡rtottam. CitlingelÃ©ssel csinÃ¡ltam,
magyarul a profilt belekapartam a lÃ©cekbe. A kÃ©peken lÃ¡tszik a szerkezet, amivel a kaparÃ¡st vÃ©geztem Ã©s maga a kÃ©
munkadarab is. Szerintem elÃ©g jÃ³l sikerÃ¼lt, ahhoz kÃ©pest, hogy elsÅ‘re csinÃ¡ltam, bÃ¡r a profil sem tÃºl bonyolult.
Nagyobb hajÃ³kon a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sban a vÃ-zvonal felett a dÃ¶rzslÃ©cekhez hasonlÃ³an vastagabb palÃ¡nkok
szolgÃ¡lnak hosszanti merevÃ-tÃ©sre Ã©s ezeknek nagyon dÃ-szes profilt szoktak adni.

VÃ©gÃ¼l pedig kifÃºrtam a kormÃ¡nylapÃ¡t Ã¡thaladÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ lyukat a taton.
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