Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©se
HozzÃ¡adta: Szikora LÃ¡szlÃ³
2008. jÃºnius 24. Kedd 22:46
UtolsÃ³ frissitÃ©s 2016. mÃ¡rcius 17. CsÃ¼tÃ¶rtÃ¶k 10:03

Sok idÅ‘ eltelt az elÅ‘zÅ‘ hajÃ³m befejezÃ©se Ã³ta, amely utÃ¡n azonnal nekikezdtem az Ãºj makett kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek, de a
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek egy kicsit vÃ¡ltoztak Ã©s az elmÃºlt mÃ¡sfÃ©l Ã©vben nagyon kevÃ©s idÅ‘m jutott a makettezÃ©sre. TalÃ¡n
jutottam oda, hogy mÃ¡r tudok valamit felmutatni, ezÃ©rt elkezdem a cikksorozatot, de ne vÃ¡rjatok gyors elÅ‘rehaladÃ¡st.

TehÃ¡t az angol HMS Mordaunt negyed osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³ makettjÃ©t kezdtem el az Euromodels kit rajzai alapjÃ¡n.
VÃ¡lasztÃ¡som azÃ©rt esett erre, mert vÃ©gre mÃ©reteiben is Ã©s dÃ-szÃ-tÃ©seiben is egy elÃ©g szÃ©p hajÃ³nak talÃ¡lom, v
elÃ©g kevesen Ã©pÃ-tettÃ©k meg, legalÃ¡bbis az interneten nem sok fotÃ³t, cikket talÃ¡ltam rÃ³la. Ez a kÃ©szletbÅ‘l kÃ©szÃ¼l
fotÃ³ja, tehÃ¡t ez az alap, ennÃ©l csak szebbet szabadna csinÃ¡lnom, legalÃ¡bbis ez a cÃ©l, azutÃ¡n majd meglÃ¡tjukâ€¦

Â

Â

A kÃ©szlet M 1:60-as mÃ©retarÃ¡nyÃº. Viszont szeretnÃ©k egysÃ©ges, azonos mÃ©retarÃ¡nyÃº hajÃ³kat csinÃ¡lni, ezÃ©rt a ra
felnagyÃ-tottam 1:50-re. A mÅ±hely falÃ¡n lÃ¡thatÃ³ak a rajzok, Ã-gy bÃ¡rmikor tudok mÃ©reteket venni, valamint
pihenÃ©skÃ©ppen elnÃ©zegetem, Ã©s lelki szemeimmel lÃ¡tom a leendÅ‘ makettet.

Â

A gerincet Ã©s a bordÃ¡kat 6-os rÃ©tegelt lemezbÅ‘l vÃ¡gtam ki. Ez a kit rajzai alapjÃ¡n Ã¶sszerakott bordÃ¡zat, azt hiszem
lÃ¡thatÃ³, hogy van ahol 10 cm is van a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt, ami elÃ©g nagy tÃ¡volsÃ¡g a palÃ¡nkozÃ¡shoz, fÃ©lÅ‘, hogy â€žmegt
az Ã-vek, Ã©s nem lesz elÃ©g merev a hajÃ³test.

Â

EzÃ©rt meghÃ¡romszoroztam a bordÃ¡k szÃ¡mÃ¡t, Ã-gy mÃ¡r majdnem olyan lett, mint egy igazi bordÃ¡zat. Ideiglenesen
felraktam a fedÃ©lzeteket, melyeket 3-as rÃ©tegelt lemezbÅ‘l vÃ¡gtam ki.
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Â

FelkerÃ¼lt az orrtÅ‘ke, valamint a bordÃ¡k oldalÃ¡n kivÃ¡gtam/reszeltem a szamÃ¡rvezetÅ‘ sÃ¼llyesztett palÃ¡nk helyÃ©t, mely
az elsÅ‘ palÃ¡nk felrakÃ¡sÃ¡nÃ¡l lesz nagy segÃ-tsÃ©g.

Â

Azt termÃ©szetesen tudtam, hogy a plusz bordÃ¡k Ãºtban lesznek az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡soknak, de hogy kÃ©t helyen mÃ©g az ered
bordÃ¡kba is belezavar?! EzÃ©rt valÃ³szÃ-nÅ±leg az Ã¡gyÃºablakkereteket a palÃ¡nkozÃ¡s elÅ‘tt beleÃ¡csolom.

Â

Ekkor elÃ©rkezett a tÃ©li idÅ‘szak, meg egy bordatÃ¶rÃ©s (szerencsÃ©re nem a hajÃ³Ã©!), Ã-gy a szokÃ¡sos tÃ©li faragÃ¡sra
Ã¡t. Gondolom a kÃ©szlethez fÃ©mÃ¶ntÃ¶tt figurÃ¡kat adnak Ã©s a rajzok is elÃ©g elnagyoltak, de azÃ©rt belevÃ¡gtam.

Â

Az Ã©n â€žfaragÃ¡somâ€• amolyan kÃ©zzel-lÃ¡bbal mÃ³dszerrel kÃ©szÃ¼l. A vÃ©sÅ‘ket Ã³rÃ¡scsavarhÃºzÃ³ kÃ©szletbÅ‘l kÃ©
egÃ©sz jÃ³l meg lehetett Ã©lezni Ã©s a hasznÃ¡latot is jÃ³l bÃ-rja.

Â

Kis turbÃ³marÃ³kat is hasznÃ¡ltam a Proxxonhoz. Ami a legjobban bejÃ¶tt, az a gyÃ©mÃ¡nttal felszÃ³rt csiszolÃ³fej, ami Ãºgy
mÅ±kÃ¶dik, mint a csiszolÃ³papÃ-r Ã©s persze a fa nem nagyon koptatja. Ã‰letem vÃ©gÃ©ig hasznÃ¡lhatom!
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Â

Itt lÃ¡thatÃ³ a folyamat egy kicsit leegyszerÅ±sÃ-tve: elÅ‘szÃ¶r kivÃ¡gom a felrajzolt formÃ¡t, majd vÃ©sÅ‘vel kinagyolom a
szinteket, ezutÃ¡n marÃ³val, vÃ©sÅ‘vel, a legvÃ©gÃ©n finom csiszolÃ³papÃ-rral, gumikÅ‘vel kialakÃ-tom az alakot.

Â

MÃ©g jÃ³, hogy megmenekÃ-tettem egy egyforintost, Ã-gy lÃ¡tszik, hogy mÃ©g 1:50-ben sem tÃºl nagyok ezek a dÃ-szÃ-tÃ©se

Â

A tat fÅ‘ alakjai. Az emberÃ¡brÃ¡zolÃ¡s mÃ©g nem az erÅ‘ssÃ©gem, de bÃ-zom benne, hogy a kÃ¶rnyezet Ã©s az aranyfestÃ©
rajta.

Â

A tatfedÃ©lzet belsÅ‘ vÃ©gfalÃ¡nak a dombormÅ±ve, ezzel is elszÃ³rakoztam egy darabig!

Â

Ez egy sajÃ¡t kÃ©szÃ-tÃ©sÅ± pantogrÃ¡f-, azaz mÃ¡solÃ³marÃ³, melybe egyÂ Proxxon marÃ³t lehet befogni. Ezt azÃ©rt talÃ¡lta
ki, mert elÃ©g sok egyforma faragÃ¡s dÃ-szÃ-ti a hajÃ³t, de Ã¶nteni nem akartam, legyen csak fÃ¡bÃ³l minden!

Â

Kifaragtam a mintÃ¡t kÃ©tszeres nagysÃ¡gban, ezt mÃ¡solom le a tapogatÃ³val, amelynek mindig a marÃ³ kÃ©tszeresÃ©nek ke
lenni (ebben az esetben, amikor 1:2-ben kicsinyÃ-tek!)
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Â

Itt dolgozik az Ã¡tmÃ©rÅ‘ 1 mm-es gÃ¶mbmarÃ³. Alakul a forma! Kb. fÃ©l Ã³ra egy alak elkÃ©szÃ-tÃ©se.

Â

Ez az eredmÃ©ny. TermÃ©szetesen mÃ©g rÃ¡ kell dolgozni, mivel a marÃ³ rÃ¡diuszokat hagy, tehÃ¡t ez csak egy nagyolÃ¡s, de
nagy segÃ-tsÃ©g, mert a mÃ©retek egyformÃ¡k Ã©s a fÅ‘ formÃ¡k mÃ¡r adottak.

{mospagebreak title=2. rÃ©sz}

ElÃ©g rÃ©gen volt, mikor elkezdtem a Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t, illetve az Ã©pÃ-tÃ©s elsÅ‘ rÃ©szÃ©nek megjelenÃ©se tÃ¶bb,
Ã©ve volt. TalÃ¡n mÃ¡r majdnem a â€žroncstemetÅ‘beâ€• kerÃ¼lt a cikk. Sajnos kevesebb lett a szabadidÅ‘m, valamint mÃ¡s
projecteken dolgoztam (terasz pavilonnal, konyhaszekrÃ©ny, kocsibeÃ¡llÃ³, â€¦), illetve lehet, hogy egy kicsit â€žalkotÃ³i
vÃ¡lsÃ¡gbaâ€• kerÃ¼ltem. EgyedÃ¼li makettes aktivitÃ¡som a talÃ¡lkozÃ³kon valÃ³ rÃ©szvÃ©tel volt Ã©s a legutÃ³bbin rettenet
rosszul Ã©reztem magam, hogy a sok kÃ©sz Ã©s fÃ©lkÃ©sz hajÃ³ kÃ¶zÃ© csak rumot tudtam vinni (azÃ©rt ennek is Ã¶rÃ¼lte
tÃ¶bbiek!). SzÃ³val ismÃ©t kikÃ¶ltÃ¶ztem a mÅ±helybe. LÃ¡tszÃ³lag nem sokat haladt a hajÃ³, de sok mindent elÅ‘kÃ©szÃ-tette
Egy makettezÅ‘tÃ¡rsunk szintÃ©n a Mordauntot kezdi Ã©pÃ-teni Ã©s egy kicsit meglepÅ‘dve kÃ©rdezte, hogy mi az a sok minde
amit elÅ‘ kellett kÃ©szÃ-tenem. Egy kicsit neki is szÃ³l ez a mÃ¡sodik rÃ©sz:

A palÃ¡nkozÃ¡s miatt a bordÃ¡kat megsÅ±rÃ-tettem, ahogy azt elÅ‘zÅ‘leg mÃ¡r Ã-rtam, de a tatnÃ¡l ismÃ©t egy nagy Å±rrel
talÃ¡lkoztam. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ az utolsÃ³ rÃ©tegeltlemez borda, ezutÃ¡n a tattÃ¼kÃ¶rig a rajz szerint a levegÅ‘ben lÃ³gna a
palÃ¡nk. EzÃ©rt â€žÃ¡csoltamâ€• mÃ©g hozzÃ¡ egy tartÃ³szerkezetet, mely egyben a tattÃ¼krÃ¶t is biztonsÃ¡gosan fogja rÃ¶gz
Emellett az alatta levÅ‘ Ã-ves rÃ©szt is bordÃ¡san oldottam meg.

A sÅ±rÅ±bb bodÃ¡zÃ¡s Ã©s a nem tÃºl gondos megtervezÃ©se miatt tÃ¶bb helyen a bordÃ¡khoz kerÃ¼ltek az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡so
ezÃ©rt, illetve az egyszeri palÃ¡nkozÃ¡s miatt elÅ‘re beÃ©pÃ-tettem az ablakokat. Az Ã¡rbÃ³cok alsÃ³ darabjait is elkÃ©szÃ-tette
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beillesztettem, amÃ-g mÃ©g lÃ¡ttam a csatlakozÃ¡si pontjait Ã©s be tudtam Ã¡llÃ-tani, Ã-gy ha arra kerÃ¼l a sor, csak bekenem
ragasztÃ³val Ã©s mehet a helyÃ©re.

Itt mÃ¡r lefestve jÃ³l lÃ¡tszÃ³dnak az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok, valamint mÃ¶gÃ©jÃ¼k feketÃ©re festet lapokat fogattam fel, ezek tartjÃ
majd az Ã¡gyÃºcsÃ¶veket.

A kritikus szemek biztosan Ã©szrevettÃ©k, hogy tÃ¶bb helyen csavart hasznÃ¡ltam, lehet, hogy tÃ¶rvÃ©nytelen, de remekÃ¼l
lehÃºzta a fedÃ©lzet rÃ©tegelt lemezÃ©t, illetve az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok mÃ¶gÃ¶tti fekete lemezt is Ã-gy tettem fel, nem bÃ-zva a
ragasztÃ³ban, mikor majd fÃºrom Ã©s nyomom bele az Ã¡gyÃºcsÃ¶vet. Ennek a kÃ©pnek mÃ©g az az Ã©rdekessÃ©ge, hogy a
kitkÃ©szÃ-tÅ‘k Ãºgy terveztÃ©k meg, hogy egy darabban nem lehet betenni a fedÃ©lzet ezen rÃ©szÃ©t, ezÃ©rt hosszÃ¡ban is
kellett osztanom, Ã-gy tudtam befordÃ-tani a helyÃ©re.

A rabszolgamunkÃ¡n is tÃºl vagyok, ledaraboltam Ã©s megcsiszoltam az Ã¶sszes palÃ¡nkot Ã©s pallÃ³t, Ã-gy nem is lÃ¡tszik
soknak, pedig jÃ³ nÃ©hÃ¡ny napom rÃ¡ment.

Ez a kis csiszolÃ³szerkezetem: vastagsÃ¡gi Ã©s homlokcsiszolÃ³ egyben fÃºrÃ³gÃ©ppel meghajtva. Ã•tengedtem a palÃ¡nkokat
Ã-gy egyforma vastagok lettek Ã©s eltÅ±ntek a fÅ±rÃ©sznyomok.

Ã‰s Ã-me az elsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s! A tat alatti rÃ©sz, mely minden irÃ¡nyban Ã-ves. Eddig idegenkedtem a pillanatragasztÃ³tÃ³l,
kellemesen csalÃ³dtam! KÃ¶nnyedÃ©n lÃ©pÃ©srÅ‘l-lÃ©pÃ©sre rÃ¡nyomtam a palÃ¡nkokat Ã-vben Ã©s mÃ¡r kÃ©sz is volt! LÃ¡
biztos a kÃ¶tÃ©s, remÃ©lem Ã-gy is marad!

Az orrnÃ¡l palÃ¡nkvastagsÃ¡gÃº nÃºtot vÃ©stem, ez nagyban megkÃ¶nnyÃ-ti az erÅ‘sen Ã-ves palÃ¡nkok rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©t, lÃ¡s
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kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©p!

Beakasztva a palÃ¡nkot a ragasztÃ³ biztos nem engedi majd el, termÃ©szetesen azÃ©rt elÅ‘ kell majd hajlÃ-tani!

A fedÃ©lzeti deszkÃ¡k tÃ¶mÃ-tÃ©sÃ©nek imitÃ¡lÃ¡sÃ¡ra tÃ¶bbfÃ©le mÃ³dszerrel talÃ¡lkoztam, de prÃ³bÃ¡ltam valami egyszerÅ
nem Ã©reztem magamban annyi tÃ¼relmet, hogy a deszkÃ¡k Ã©leire papÃ-rt ragasztgassakâ€¦ JÃ³l hangzott, hogy filccel
hÃºzzam vÃ©gig az Ã©leket, ki is prÃ³bÃ¡ltam Ã©s jÃ³l nÃ©zett ki az oldalaknÃ¡l, de mikor a vÃ©geit festettem be, rÃ¡jÃ¶ttem, h
ez sem tetszik, mivel felszÃ-vja a festÃ©ket. Lehet, hogy mÃ¡s fajta fÃ¡nÃ¡l mÅ±kÃ¶dik, vagy valamit nem jÃ³l csinÃ¡ltamâ€¦

TalÃ¡ltam itthon rÃ©gi vastag tÃ¶ltÅ‘ceruza hegyeket, ezt hÃºztam vÃ©gig az Ã©leken, mivel egy kicsit rÃ¡ is nyomtam, nem csa
megszÃ-nezte, hanem egy letÃ¶rÃ©s is csinÃ¡lt.

Az orr-rÃ©sznÃ©l le kellett pallÃ³zni, mivel palÃ¡nkozÃ¡s utÃ¡n mÃ¡r nem fÃ©rek hozzÃ¡ a fÃ¶lÃ¶tte levÅ‘ fedÃ©lzetettÅ‘l. SzÃ³v
lett a ceruzÃ¡s mÃ³dszer.

A gomb mÃ¡r megvan a kabÃ¡thoz! IdÅ‘kÃ¶zben nÃ©ha faragtam is.

TermÃ©szetesen majd mÃ©g kap egy festÃ©st, gondolom egÃ©sz mÃ¡s lesz az Ã¶sszkÃ©p.
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EzekutÃ¡n mÃ¡r tÃ©nyleg a palÃ¡nkozÃ¡s kÃ¶vetkezik, az sem lesz tÃºl gyors menet, de remÃ©lem hamarabb fogok jelentkezni
a folytatÃ¡ssal.

{mospagebreak title=3. rÃ©sz}

Az utÃ³bbi idÅ‘ben elÃ©g lassan haladtam a hajÃ³mmal, ez abbÃ³l is lÃ¡tszÃ³dik, hogy majd kÃ©t Ã©vvel ezelÅ‘tt jelentkeztem a
Ã©pÃ-tÃ©s leÃ-rÃ¡sÃ¡val, de mint lÃ¡tni fogjÃ¡tok, azÃ©rt megint egy kicsit Ã©pÃ¼lt-szÃ©pÃ¼lt a Mordaunt. TehÃ¡t a palÃ¡nko
kÃ¶vetkezett, melyhez 7x2 mm-es kÃ¶rtefa lÃ©ceket hasznÃ¡ltam Ã©s a Loctite pillanatragasztÃ³ gÃ©l mellett dÃ¶ntÃ¶ttem. Ez
jÃ³ vÃ¡lasztÃ¡s volt, mivel lÃ©nyegesen gyorsabban haladtam, mint az elÅ‘zÅ‘ hajÃ³mnÃ¡l hasznÃ¡lt faragasztÃ³val, bÃ¡r drÃ¡gÃ
is!

ElÅ‘szÃ¶r a dÃ¶rzsfÃ¡k alatti palÃ¡nkokat ragasztottam fel, ezzel adtam meg az bÃ¡zis Ã-vet. Ez az a kÃ©t vilÃ¡gosabb palÃ¡nk,
ami kÃ¶zÃ©pen lÃ¡tszÃ³dik. Ja, igen, azt mÃ©g nem mondtam, hogy a palÃ¡nkokat szÃ-nÃ¡rnyalat szerint szÃ©tvÃ¡logattam, ho
a pÃ¡colandÃ³ rÃ©szeknÃ©l hasonlÃ³ sÃ¶tÃ©tsÃ©gÅ±ek legyenek, a festett rÃ©szeknek meg mindegy, hogy milyen Ã¡rnyalatÃ
erezetÅ± a deszka.

MÃ©g csiszolÃ¡s elÅ‘tt is egÃ©sz jÃ³l nÃ©z ki Ã©s vÃ©gre sikerÃ¼lt egy jÃ³ kÃ¶zelkÃ©pet kÃ©szÃ-tenem. Persze az orr Ã©s ta
nem lett ilyen szÃ©p, volt mit csiszolni Ã©s mÃ©g Ã-gy is maradtak rÃ©sek, kisebb hibÃ¡k. Azzal vigasztalÃ³dom, hogy az erede
sem lehetett tÃ¶kÃ©letes!

Megcsiszolva Ã©s kigittelve, pÃ¡colÃ¡sra Ã©s festÃ©sre elÅ‘kÃ©szÃ-tve.
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FestÃ©s utÃ¡n mÃ¡r jÃ³, ha stabilan le tudom tenni a hajÃ³t, ezÃ©rt Ã¶sszeÃ¼tÃ¶ttem az Ã¡llvÃ¡nyÃ¡t, nem bonyolÃ-tottam tÃºl.
AlulrÃ³l csavarral a gerincbe rÃ¶gzÃ-tem, Ã-gy nem tud elmozdulni a kÃ©sÅ‘bbi munkafolyamatok alatt. Hogy egy kicsit
elkÃ¼lÃ¶nÃ¼ljÃ¶n, diÃ³val pÃ¡coltam, majd lelakkoztam.

Az a jÃ³/rossz tulajdonsÃ¡gom, hogy ha valamitÅ‘l fÃ©lek, vagy nem tudom, hogyan csinÃ¡ljam, akkor fÃ©lreteszem a dolgot,
hogy beÃ©rjen. Most ez volt a pÃ¡colÃ¡ssal: szeszes vagy vizes pÃ¡cot hasznÃ¡ljak? Mi lesz, ha az egÃ©sz eddigi munkÃ¡mat
tÃ¶nkreteszem, mert foltos lesz? SzÃ³val egy teljesen mÃ¡s tÃ©mÃ¡val, az ablakokkal kezdtem el foglalkozni. Ezen is sokat
filÃ³ztam, Ã©s arra jutottam, hogy csak fÃ¡bÃ³l kellene kivitelezni! Mivel gyakorlatilag egy fedÃ©lzeti rÃ¡csot kell csinÃ¡lnom,
csak vÃ©konyabb anyagbÃ³l Ã©s nem derÃ©kszÃ¶ges Ã¶sszerakÃ¡ssal. EzÃ©rt marÃ¡ssal Ã©s fÅ±rÃ©szelÃ©ssel kis fogazott
csinÃ¡ltam, valamint kicsi lÃ©ceket melyek belemennek a nÃºtokba.

Az ablakkerethez kicsi T-lÃ©ceket martam.

Mivel minden ablak mÃ¡s mÃ©retÅ±, illetve mÃ¡s szÃ¶gben Ã¡ll, egyszerÅ±en a rajzot vettem alapul, erre ragasztottam fel a
fÃ¼ggÅ‘leges lÃ©ceket pillanatragasztÃ³val.

A nÃºtokat tÅ±reszelÅ‘vel a megfelelÅ‘ szÃ¶gre igazÃ-tottam, majd beleragasztottam a vÃ-zszintes lÃ©ceket. MeglepÅ‘, hogy a
papÃ-rra ragasztott lÃ©cek milyen mereven Ã¡lltak, simÃ¡n lehetett reszelni, persze azÃ©rt â€žkÃ¶nnyÅ±â€• kÃ©zzel.

A T-lÃ©ceket felrÃ¶gzÃ-tve adtam meg a kÃ¼lsÅ‘ formÃ¡jÃ¡t.

LevÃ¡lasztottam a papÃ-rrÃ³l Ã©s finoman addig csiszoltam, mÃ-g a fÃ¼ggÅ‘leges lÃ©cek egy sÃ-kba kerÃ¼ltek a vÃ-zszintes
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lÃ©cekkel. A ragasztÃ³ olyan jÃ³l fogta, hogy csak egy helyen esett ki egy kis darab. Nem rossz arÃ¡ny 14 ablaknÃ¡l.

A pÃ¡colÃ¡s mÃ©g mindig Ã©rett, Ã-gy az oldalzsebekkel folytattam. A kit instrukciÃ³jÃ¡val ellentÃ©tben egy darabbÃ³l faragtam
csiszoltam ki. A nehÃ©zsÃ©ge csak annyi, hogy minden oldala szÃ¶gben van vagy Ã-ves. Az Ã©leket nem csinÃ¡ltam
tÃ¶kÃ©letesre, mivel ezeken mindenhol dÃ-szlÃ©cek lesznek.

Lefestve, ablakokkal. Elfelejtettem az ablakoknÃ¡l megemlÃ-teni, hogy a festÃ©s utÃ¡n vÃ©kony plexi lapot ragasztottam az
keret mÃ¶gÃ©, Ã-gy igazi Ã¼vegezett hatÃ¡sa lett.

MÃ©g egy prÃ³bafestÃ©s is belefÃ©rt a pÃ¡colÃ¡s elÃ©. Azt prÃ³bÃ¡ltam ki, hogy ha az arany festÃ©s elÅ‘tt lenolajkencÃ©vel k
a fÃ¡t, mit vÃ¡ltoztat a kinÃ©zetÃ©n. A jobb oldalon lÃ¡thatÃ³ kÃ©t dÃ-sz kÃ¶zÃ¼l az egyik be volt eresztve, a mÃ¡sik nem. BÃ¡r
fotÃ³n lÃ¡tszik kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g, ez csak a fÃ©nyviszonyoknak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘, a valÃ³sÃ¡gban tÃ¶k egyforma lett. Ã•gy a lenolaj
kilÅ‘ve!

A hosszÃº â€žfelkÃ©szÃ¼lÃ©sâ€• utÃ¡n olyan gyorsan lepÃ¡coltam a hajÃ³t, hogy nem is kÃ©szÃ¼lt fotÃ³. Itt mÃ¡r a fehÃ©r fes
maszkoltam, mivel az a tapasztalatom, hogy ecsettel nagyon rossz fehÃ©ret festeni, ezÃ©rt ezt fÃºjtam, hogy szÃ©p homogÃ©n
legyen.

Ã‰s itt van bepÃ¡colva, lefestve! VÃ©gÃ¼l rusztikus tÃ¶lgy vizes pÃ¡cot hasznÃ¡ltam. A felszÅ‘rÃ¶sÃ¶dÃ©s ellen a pÃ¡colÃ¡s e
tÃ¶bbszÃ¶r (sokszor!) vizes ruhÃ¡val benedvesÃ-tettem, szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n 500-as csiszolÃ³papÃ-rral lesimÃ-tottam. Egy idÅ‘
utÃ¡n mÃ¡r nem szÅ‘rÃ¶sÃ¶dÃ¶tt, akkor jÃ¶tt a pÃ¡c, kis labdaccsal felkenve.

IsmÃ©t az ablakok a tattÃ¼kÃ¶rben. A lÃ©nyeg, hogy a leÃ-rÃ¡s 3 mm vastag rÃ©tegelt lemezt Ã-r a tattÃ¼kÃ¶r anyagÃ¡nak.
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Ãœgyesen el is kÃ©szÃ-tettem, majd rÃ¡jÃ¶ttem, hogy mÃ©g 100-as szÃ¶ggel sem tudom a tat Ã-vÃ©ben rÃ¶gzÃ-teni. EzÃ©rt
csalÃ¡shoz folyamodtam Ã©s 2-es mÅ±anyaglapbÃ³l ÃºjracsinÃ¡ltam Ã©s kis csavarokkal rÃ¶gzÃ-tettem.

A felcsavarozÃ¡s Ã©s ragasztÃ¡s utÃ¡n bepalÃ¡nkoztam. Szerintem Ã-gy mÃ©g szebb, mintha csak simÃ¡n a rÃ©tegelt lemezt
festem.

A fekete rÃ©szeket is lefestettem, illetve a dÃ¶rzsfÃ¡k is felkerÃ¼ltek

KÃ¶zben a fedÃ©lzet is alakulgat, a fedÃ©lzetek kÃ¶zti homlokfelÃ¼ltekrÅ‘l mÃ©g a faragott oroszlÃ¡nok Ã©s az ajtÃ³k vasalata
hiÃ¡nyoznak

A pÃ¡colt felÃ¼letet lelakkoztam, Ã-gy mÃ¡r Ã©rettebb szÃ-ne van. Most itt tartok, vÃ©gre lÃ¡tszÃ³dik, hogy ebbÅ‘l mÃ©giscsak
hajÃ³ lesz!

{mospagebreak title=4.rÃ©sz}

Folytattam a Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t, mÃ©gpedig nÃ©hÃ¡ny aprÃ³sÃ¡g elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel, mivel az elÃµfedÃ©lzet rÃ¶gzÃ
pallÃ³zÃ¡sa elÃµtt be kellett raknom a tÃ»zhelyet Ã©s nÃ©hÃ¡ny Ã¡gyÃºt, mert kÃ©sÃµbb ez szinte lehetetlen. A tÃ»zhely Ã©rde
eset, mivel tulajdonkÃ©ppen csak a kÃ©mÃ©ny csÃºcsa lÃ¡tszik, illetve a fedÃ©lzet alÃ¡ belesve talÃ¡n valami az elejÃ©bÃµl.
Mindezek ellenÃ©re amellett dÃ¶ntÃ¶ttem, hogy rendesen megcsinÃ¡lom. A kÃ©mÃ©ny terÃ-tÃ©kÃ©t kiszerkesztettem Ã©s
rÃ©zlemezbÃµl kivÃ¡gtam, majd egy fa sablonon Ã¶sszeforrasztottam.
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A tÃ»zhely testÃ©t fÃ¡bÃ³l martam ki a tÃ©glÃ¡zattal egyÃ¼tt, majd a tetejÃ©t, a platnikat, ajtÃ³kat, pÃ¡ntokat, zÃ¡rokat rÃ©zlem
alakÃ-tottam ki Ã©s ragasztottam a helyÃ©re.

EzutÃ¡n festÃ©ssel feldobtam, bÃ¡r szerintem jobban nÃ©zett ki elÃµtte.

KÃ¶vetkeztek az Ã¡gyÃºk. Azon ismÃ©t sokÃ¡ig elmorfondÃ-roztam, hogy mibÃµl kÃ©szÃ-tsem az Ã¡gyÃºcsÃ¶veket. A rÃ©zbÃ
esztergÃ¡lÃ¡st gyorsan elvetettem, mivel nem olyan jÃ³ a kis esztergagÃ©pem, hogy a profilkÃ©sek nyomÃ¡sÃ¡t kibÃ-rja, meg
sokÃ¡ig tartott volna. OpciÃ³ volt az Ã¶ntÃ©s is, de ehhez semmim nem volt, valamint rÃ©ges-rÃ©gen szerszÃ¡mos koromban
sokszor Ã¶ntÃ¶ttem, Ã©s mindig gond volt a kifolyÃ¡ssal, levegÃµvelâ€¦, no meg nem is igazÃ¡n szerettem. Valamikor sok Ã©vv
ezelÃµtt BÃ©kÃ©scsabÃ¡n, a makett kiÃ¡llÃ-tÃ¡son egy idÃµs bÃ¡csi bemutatta a pantogrÃ¡f esztergagÃ©pÃ©t, melynek az Ã©r
az volt, hogy nem Ã¡llÃ³ kÃ©ssel, hanem kicsi marÃ³val forgÃ¡csolt, Ã©ppen kÃ¶tÃ©lfogÃ³ szegekre volt beÃ¡llÃ-tva. PantogrÃ¡f
van, Ã-gy csak egy forgatÃ³szerkezetet kellett csinÃ¡lnom, melyet egy varrÃ³gÃ©pmotorral hajtottam meg.

KÃ©tszeres kÃ¶rvonalmintÃ¡t kÃ©szÃ-tettem rÃ©tegelt lemezbÃµl, talÃ¡n jobb lett volna valami szÃ-vÃ³sabb anyagbÃ³l, de vÃ©
kibÃ-rta azt a pÃ¡r darabot.

Az eredmÃ©ny meglepÃµen jÃ³ lett, Ã©s igen gyorsan haladtam vele. Az persze tÃ©ny, hogy minden fordulat csÃºcsra volt
jÃ¡ratva, mÃ©g Ã-gy is meg kellett csiszolgatni egy kicsit.

Ha mÃ¡r a teljes Ã¡gyÃºcsÃ¶veket megesztergÃ¡ltam Ã©s benne voltam, megcsinÃ¡ltam a fÃ©l Ã¡gyÃºkat is, melyek a alsÃ³
fedÃ©lzeteken egy csapolÃ¡ssal vannak behelyezve a mÃ¡r elÃµre (mÃ©g palÃ¡nkozÃ¡s elÃµtt) beragasztott homloklapokba.
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Lefestettem Ãµket, a fa egyenetlensÃ©ge miatt (lehet, hogy jobban meg kellett volna csiszolni?!) egÃ©szen Ã¶ntvÃ©ny kinÃ©ze
lett.

EzutÃ¡n az Ã¡gyÃºkocsik alkatrÃ©szeit kÃ©szÃ-tettem el: fÃºrtam, martam, esztergÃ¡ltam, csiszoltam, szÃ³val ezekben volt
mindenfÃ©le munkafolyamat, jÃ³ kis szÃ³rakozÃ¡s volt.

A rÃ©z alkatrÃ©szek kÃ¶vetkeztek: szemek, karikÃ¡k, Ã¡gyÃºcsÃµ lefogatÃ³ bilincsek. Itt megmutatok egy nagyon egyszerÃ» kis
trÃ¼kkÃ¶t, biztos sokan ismerik, de talÃ¡n van, akinek Ãºj lesz. A szemek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez 0,4 mm-es rÃ©z drÃ³tot hasznÃ¡
melyet tÃ¶bberes vezetÃ©kbÃµl hÃºztam ki. Persze ez ilyenkor elÃ©g gÃ¶rbe szokott lenni, fÃµleg, hogy elÃ©g lÃ¡gy is.

KÃ©t sima, sÃ-k lapra van szÃ¼ksÃ©g, jelen esetben kÃ¶szÃ¶rÃ¼lt acÃ©llap, de ilyen vÃ©kony anyaghoz kÃ©t vastagabb rÃ©
lemez is elÃ©g lehet. A kÃ©t lap kÃ¶zÃ© tesszÃ¼k a drÃ³tot Ã©s a felsÃµlapot fel-le tologatjuk, kÃ¶zben egyre jobban
Ã¶sszenyomjuk, gyakorlatilag mintha nudlit kÃ©szÃ-tenÃ©nk.

Az eredmÃ©ny egy teljesen egyenes huzal lesz. Ne tÃ©vesszen meg benneteket, hogy a fotÃ³n ilyen csavartnak lÃ¡tszik, ez
a valÃ³sÃ¡gban nem ennyire durva, csak felerÃµsÃ-ti valami fÃ©nyhatÃ¡s.
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Egy rÃ©sze a szemeknek meghajlÃ-tva, az Ã¼vegecskÃ©ben a karikÃ¡k, valamint egy Ã¼veg fegyverbarnÃ-tÃ³ folyadÃ©k. Ezt
azÃ©rt vettem, hogy ne kelljen a sok kis aprÃ³ rÃ©z alkatrÃ©szt festeni, de nem teljesen Ãºgy jÃ¶tt Ã¶ssze, ahogy szerettem
volna. Ugyanis a szemeket Ã©s karikÃ¡kat Ã¶ssze szoktam forrasztani, mert ezek a rÃ©z huzalok olyan lÃ¡gyak, hogy
beszerelÃ©skor egy kicsit jobban meghÃºzva a kÃ¶telet, azonnal deformÃ¡lÃ³dnak. Viszont kiderÃ¼lt, bÃ¡r a rezet szÃ©pen
megszÃ-nezi, de a forrasztÃ³Ã³nt nem sÃ¶tÃ©tÃ-ti, sÃµt valamilyen trutyi keletkezik rajta.

TehÃ¡t maradt a festÃ©s.

Nem bÃ-rtam ki, mellÃ©raktam egy gerenda fogpiszkÃ¡lÃ³t, hogy lÃ¡tszÃ³djanak a mÃ©retek.

Nem tagadhatom meg a szerszÃ¡mkÃ©szÃ-tÃµ mÃºltamat, terveztem egy kivÃ¡gÃ³ szerszÃ¡mot az ajtÃ³k Ã©s Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sfe
pÃ¡ntjaihoz, mivel ezekbÃµl is kell egy pÃ¡r darab.

Felszereltem a marÃ³gÃ©pemre, melyet Ã-gy prÃ©skÃ©nt hasznÃ¡ltam. SzerencsÃ©re a 0,2 mm-es rÃ©zlemez kivÃ¡gÃ¡sÃ¡hoz
kell tÃºl nagy erÃµ, Ã-gy nem szaggattam szÃ©t a gÃ©pet. BejelÃ¶lgettem a lÃ©pÃ©seket Ã©s kÃ©zzel adagoltam a lemezt.

Az eredmÃ©ny, szÃ©p egyforma pÃ¡ntok.
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Gyorsan fel is raktam pÃ¡rat a fedÃ©lzeti ajtÃ³kra. A szÃ¶geket domborÃ-tÃ¡ssal imitÃ¡ltam.

Ezeket a kis rÃ©zlemezeket hasznÃ¡ltam az Ã¡gyÃºcsÃ¶vek lefogatÃ³ bilincsÃ©hez is, ha mÃ¡r ott voltak Ã©s megfelelÃµ
szÃ©lessÃ©gÃ»ek voltak, legalÃ¡bb nem kellett kÃ¼lÃ¶n ezÃ©rt rezet vagdalnom.

A bilincseket mÃ¡r nem festettem, hanem a barnÃ-tÃ³ folyadÃ©kot hasznÃ¡ltam. Annyi problÃ©mÃ¡ja volt, hogy szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n
egy vilÃ¡gos rÃ©teg (gondolom valami oxidÃ¡ciÃ³) keletkezett rajta (jobb oldali Ã¡gyÃº). Mivel a fegyvert is Ã¡t kell tÃ¶rÃ¶lni
olajjal, ezt is megtÃ¶rÃ¶ltem egy olajos fÃ¼ltisztÃ-tÃ³val, Ã-gy teljesen jÃ³ lett (bal oldali Ã¡gyÃº).

Ã•gy Ã¶sszeÃ¡llt a fegyverarzenÃ¡l. TovÃ¡bbÃ¡ szabad a pÃ¡lya az elÃµfedÃ©lzet felrakÃ¡sÃ¡raâ€¦
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