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There are no translations available Van aki nem ismeri a Victory-t? Szerintem nagyon kevesen...

Az angol kirÃ¡lyi flotta bÃ¼szkesÃ©ge, amely Trafalgar-nÃ¡l Nelson admirÃ¡lis vezetÃ©sÃ©vel gyÅ‘zelemre vitte AngliÃ¡t az
egyesÃ¼lt Francia Ã©s Spanyol flottÃ¡val szemben. Å‘felsÃ©ge ma is szolgÃ¡latban Ã¡llÃ³, teljesen fÃ¶lszerelt hadihajÃ³ja (hÃ¡
az angoloknak) ma is lÃ©tezik, Ã©s megtekinthetÅ‘ a dÃ©l angliai Portsmouth-ban.

TÃ¶bb okom is van, amiÃ©rt a Victory-t makettjÃ©t vÃ¡lasztottam megÃ©pÃ-tÃ©sre

Nagy mÃºltÃº, hajÃ³ volt, amely AngliÃ¡nak nagy fÃ¶lemelkedÃ©st hozott..
HajÃ³s szemmel nÃ©zve: a klasszikus vitorlÃ¡s hadihajÃ³k korszakÃ¡nak a vÃ©ge felÃ© Ã©pÃ¼lt 104 Ã¡gyÃºs sorhajÃ³ az akko
technikai csÃºcsot jelentette hajÃ³zÃ¡stechnikÃ¡ban, fegyverzetben, stb..

Kedvenc hajÃ³m lett, kÃ©t Ã©ve abban a szerencsÃ©ben volt rÃ©szem, hogy csalÃ¡dommal eljutottunk AngliÃ¡ba, Ã©s mint
hajÃ³kat szeretÅ‘ ember â€“ termÃ©szetesen fÃ¶lkerestem a(z) HMS Victory-t. Felejthetetlen Ã©lmÃ©ny voltâ€¦
HazatÃ©rÃ©sÃ¼nk utÃ¡n pÃ¡r hÃ©ttel elhatÃ¡roztam, hogy megÃ©pÃ-tem Ãºgy, ahogy akkor lÃ¡ttamâ€¦

AzÃ©rt egy kÃ¶nyvet vettem mÃ©g a fedÃ©lzeten, amely a Victory tÃ¶rtÃ©netÃ©rÅ‘l, restaurÃ¡ciÃ³jÃ¡rÃ³l Ã©s felÃ©pÃ-tÃ©sÃ©

Van mÃ¡r egy korÃ¡bban megÃ©pÃ-tett Victory-m (1:98) Constructo kÃ©szletbÅ‘l, de rÃ¡ kellett jÃ¶nnÃ¶m, hogy sajnos tÃ¡vol Ã¡
az igazi hajÃ³tÃ³l (pedig elÃ©g mutatÃ³s darab).

Vettem a bÃ¡torsÃ¡got Ã©s nekilÃ¡ttam az Ã©pÃ-tÃ©snek a kÃ¶nyv, meg a kÃ¶zel 200 fotÃ³m segÃ-tsÃ©gÃ©vel. A fotÃ³krÃ³l m
annyit, hogy a neten ezrÃ©vel lehet Victory fotÃ³kat talÃ¡lni â€“ ezekbÅ‘l is gyÅ±jtÃ¶ttem jÃ³ nÃ©hÃ¡nyat.

A kitÅ±zÃ¶tt cÃ©l

A lehetÅ‘ legtÃ¶bbet megmutatni az eredeti hajÃ³bÃ³l â€“ ehhez az 1:50-es mÃ©retarÃ¡ny mÃ¡r jÃ³nak Ã©s mÃ©g kezelhetÅ‘ne
tÅ±nik, ezÃ©rt ezt vÃ¡lasztottam. ElhatÃ¡roztam, hogy megÃ©pÃ-tem az Ã¶sszes fedÃ©lzetet a hajÃ³fenÃ©ktÅ‘l kezdve belÃ¼lr
(lehetÅ‘leg berendezve)
SemmikÃ©ppen sem akartam kimetszett, vagy lyukas hajÃ³t Ã©pÃ-teni, ezÃ©rt elsÅ‘ kÃ¶rben belsÅ‘ kamerÃ¡kat kÃ©pzeltem el
amik segÃ-tsÃ©gÃ©vel lÃ¡thatÃ³vÃ¡ lehet tenni az alsÃ³ fedÃ©lzetek belsejÃ©t. Ehhez termÃ©szetesen belsÅ‘ vilÃ¡gÃ-tÃ¡s is
szÃ¼ksÃ©ges. A vilÃ¡gÃ-tÃ¡s megvalÃ³sult, a kamerÃ¡k nem â€“ tÃºl nagy Ã¡r lett volna (egy kÃ©p â€“ egy kamera). Maradtak a
fotÃ³im â€“ illetve orvosi endoszkÃ³ppal bÃ¡rmikor kÃ¶rÃ¼l lehet nÃ©zni a fedÃ©lzeteken.

Bizonyos dolgokban nem ragaszkodtam az eredetisÃ©ghez: a kÃ¶nnyebb megmunkÃ¡lÃ¡s Ã©s munka Ã©rdekÃ©ben fa
alapanyagkÃ©nt fenyÅ‘bÅ‘l dolgoztam, ugyanis a hajÃ³ nagy rÃ©szben festett. A sajÃ¡t szÃ-nÅ± fa rÃ©szeket inkÃ¡bb pÃ¡cokka
festettem.
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Ami mÃ©g nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen az Ã©pÃ-tÃ©shez:
GÃ©pek Ã©s szerszÃ¡mok.

Egyik barÃ¡tomtÃ³l kaptam egy asztallal rendelkezÅ‘ kÃ¶rfÅ±rÃ©szt a nagyobb darabolÃ¡si munkÃ¡khoz. Ennek az 1:10-es
â€žmÅ±kÃ¶dÅ‘ makettjÃ©tâ€• elkÃ©szÃ-tettem egy villanymotorbÃ³l, megy egy 0,8 mm-es, 80mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± marÃ³tÃ¡rcsÃ¡
darabolÃ¡sokhoz. Kellett mÃ©g egy univerzÃ¡lis csiszolÃ³gÃ©p, nÃ©hÃ¡ny reszelÅ‘, kÃ©sek, csiszolÃ³papÃ-rok, meg a rÃ©gi
kedvencem â€“ kis kÃ©zi univerzÃ¡lis vÃ¡gÃ³, marÃ³, csiszolÃ³ masina (Dremmel).

Anyagok

JÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± fenyÅ‘gerenda â€“ hulladÃ©k (mÃ¡rmint az Ã¡csoknak), vÃ¡logatott polc-anyag barkÃ¡cs Ã¡ruhÃ¡zbÃ³l, nÃ©mi
intarziÃ¡hoz alkalmas vÃ©kony fa-lemez, rÃ©z Ã©s vas drÃ³tok, gombostÅ± hegyek, Ã©s pÃ¡r km cÃ©rna Ã©s fonÃ¡l, kartonpa
meg a festÃ©kek Ã©s a pÃ¡cok. Ha valamit kihagytam, majd kÃ©sÅ‘bb elÅ‘kerÃ¼l.
Å±

Ã‰pÃ-tÃ©s - A vÃ¡z

Mivel a kitÅ±zÃ¶tt cÃ©lnak a bordÃ¡s â€“ palÃ¡nkos Ã©pÃ-tÃ©si mÃ³d a megfelelÅ‘, ezÃ©rt az elsÅ‘ nagy feladat a bordÃ¡k, a v
elkÃ©szÃ-tÃ©se volt. KÃ©szÃ-tettem egy sÃ³lyÃ¡t (egy deszkÃ¡t), kb. 15 csavaros szorÃ-tÃ³val, melyekkel a gerincet (kÃ©sÅ‘bb
egÃ©sz vÃ¡zat) az Ã¶sszeÃ©pÃ-tÃ©s folyamÃ¡n stabilan meg lehetett tartani.
Erre bemÃ©reteztem a bordÃ¡k helyÃ©t. AmÃ-g a vÃ¡z Ã©pÃ¼lt, a hajÃ³t ebbÅ‘l soha ki nem mozdÃ-tottam.

NagyÃ-tÃ³ funkciÃ³s fÃ©nymÃ¡solÃ³val elkÃ©szÃ-tettem a megfelelÅ‘ mÃ©rtarÃ¡nyÃº bordarajzot.
Mindig fÃ©l bordÃ¡t kÃ©szÃ-tettem â€“ a pÃ¡rjÃ¡t kÃ¶nnyebb volt a mÃ¡r kÃ©szrÅ‘l mÃ¡solni. Hogy ne pocsÃ©koljak sok fÃ¡t, eg
bordÃ¡t 3-5 darabbÃ³l ragasztottam â€“ a hajlatoknak megfelelÅ‘en, Ã-gy kevesebbet kellett csiszolni. Az elkÃ©szÃ¼lt borda-pÃ¡
ezutÃ¡n a gerinchez ragasztottam. NÃ©hÃ¡ny borda elkÃ©szÃ¼ltÃ©vel mÃ¡r egy-egy ideiglenes hosszanti tartÃ³ lÃ©cet is
fÃ¶lerÅ‘sÃ-tettem kÃ©toldalt â€“ ezek kÃ©sÅ‘bb segÃ-tettek a tÃ¶bbi borda megtÃ¡masztÃ¡sÃ¡nÃ¡l, ragasztÃ¡sÃ¡nÃ¡l..
30-egynÃ¡hÃ¡ny borda utÃ¡n mÃ¡r szÃ©pen lÃ¡tszik a hajÃ³test formÃ¡ja.

Â

Â

Â

A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³k az ideiglenes lÃ©cek, valamint a gerincet rÃ¶gzÃ-tÅ‘ szorÃ-tÃ³k. IsmÃ©t egy egyszerÅ±sÃ-tÃ©s â€“ ezek c
tervben szereplÅ‘ szerkezeti bordÃ¡k â€“ a valÃ³sÃ¡gban kb. 3-szor ennyi van. Ã‰n megelÃ©gedtem ennyivel..
Az Ã-gy Ã¶sszeÃ¡llÃ-tott vÃ¡z ezutÃ¡n kapott mÃ©g hosszanti merevÃ-tÃ©st is â€“ kb. a vÃ-zvonal fÃ¶lÃ¶tt minden egyes bordÃ
szomszÃ©djÃ¡hoz ragasztottam. A belsÅ‘ gerincet Ã©s a mellette lÃ©vÅ‘ vastagabb lÃ©ceket is beÃ©pÃ-tettem, hogy a vÃ¡z
merevsÃ©gÃ©t fokozzam. MeglepÅ‘en merev lett.
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PalÃ¡nkozÃ¡s

A palÃ¡nkozÃ¡s elÅ‘tt a hajÃ³test Ã-velÃ©sÃ©nek megfelelÅ‘en a bordÃ¡k sarkait jÃ³cskÃ¡n meg kellet csiszolni, hogy a palÃ¡nklÃ©cek illendÅ‘en fÃ¶lfekÃ¼djenek (elsÅ‘ kÃ¶rben kÃ-vÃ¼l â€“ kÃ©sÅ‘bb belÃ¼l is).
A palÃ¡nkozÃ¡st a vÃ-zvonalnÃ¡l lÃ©vÅ‘ szÃ©les dÃ¶rzslÃ©ctÅ‘l kezdtem a gerinc felÃ© haladva â€“ egyszerre mindkÃ©t oldalo
akartam, hogy esetleg a hajÃ³test ragasztÃ¡s kÃ¶zben elhÃºzÃ³djon.

Lusta mÃ³dszert vÃ¡lasztottam: egÃ©sz hosszÃº lÃ©cet ragasztottam fÃ¶l - ahol Ãºgy gondoltam, hogy eddig Ã©r az igazi palÃ¡
ott keresztben bemetszettem a fÃ¡t. Ez a mÃ³dszer viszonylag haladÃ³s Ã©s ugyanÃºgy mutat, mintha tÃ¶bb kisebb
darabbÃ³l kÃ©szÃ¼lt volna.

A hajlÃ-tÃ¡sokrÃ³l - gyorsan Ã©s szÃ¡razon â€“ fogÃ³val kÃ©zben kb. 5mm-enkÃ©nt finoman megroppantottam a lÃ©cet az ÃmegfelelÅ‘en, Ã©s Ã-gy ragasztottam a helyÃ©re. CsiszolÃ¡s utÃ¡n nem lÃ¡tszik a â€ždurvaâ€• megoldÃ¡s.

Az elvÃ¡rÃ¡shoz hÃ-ven a palÃ¡nkozÃ¡ssal a test mÃ©g merevebb lett. Milyen lehetett az igazi?

Â

Â

Az Ã¡gyÃºablakok kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz kÃ©szÃ-tettem 3 sablont a fedÃ©lzeteknek megfelelÅ‘en â€“ ugyanis fÃ¶lfelÃ© haladva eg
kisebbek. Mindig a megfelelÅ‘ sablont palÃ¡nkoztam â€žkÃ¶rbeâ€•. Ebben a stÃ¡diumban mÃ¡r szÃ©pen lÃ¡tszik, hogy hajÃ³ ak
lenni.

AdÃ³dott nÃ©hÃ¡ny problÃ©ma: a tervek, a vÃ¡zlatrajzok Ã©s a fotÃ³k kÃ¶zÃ¶tt figyelmesen szemlÃ©lve vannak kÃ¼lÃ¶nbsÃ©
(nem is kicsik). Ilyenekre gondolok, hogy az egyes fedÃ©lzetekhez futnak az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok, ezektÅ‘l eltÃ©rÅ‘en a dÃ¶rzslÃ©
Ã©s a dÃ¶rzslÃ©cek helyzete a tatfelÃ©pÃ-tmÃ©nyhez kÃ©pest â€“ szÃ³val az arÃ¡nyokra, a talÃ¡lkozÃ¡si pontokra nagyon Ã¼
kellett. VÃ©gsÅ‘ tÃ¡mpontkÃ©nt a fotÃ³kat vÃ¡lasztottam, mert azokbÃ³l akÃ¡r tÃ¶bb lÃ¡tÃ³szÃ¶gbÅ‘l is ellenÅ‘rizhetÅ‘ egy-egy
kÃ©rdÃ©ses pont, mÃ-g kÃ©t egyforma rajzot nemigen talÃ¡ltam.

A mÃ¡sik lÃ©nyeges dolog: belÃ¼l is passzolni kell a fedÃ©lzeteknek, a tatfelÃ©pÃ-tmÃ©nynek, mert esetleg egy Ã©v mÃºlva a
Ã¡gyÃº nem passzol az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sbaâ€¦
Volt Ãºgy, hogy korrigÃ¡lni kellet 4-5 Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s helyzetÃ©t, hogy az arÃ¡nyok megfelelÅ‘ek legyenek. EttÅ‘l kezdve Ã©n fot
pÃ¡rti lettem, onnan lestem el kialakÃ-tÃ¡st, arÃ¡nyokat, szÃ-neket, meg amit mÃ©g lehetett.

MiutÃ¡n elkÃ©szÃ¼lt a kÃ¼lsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s, alapos csiszolÃ¡s kÃ¶vetkezett, majd pÃ¡colÃ¡ssal vÃ©dtem, nemcsak kÃ-vÃ¼l
belÃ¼l is. MÃ©g egy kenÃ©s utÃ¡n szerintem akÃ¡r Ãºszhatna is.
Ezt kÃ¶vetÅ‘en egy kis villamos alapozÃ¡s kÃ¶vetkezett.
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A gerincbe sÃ¼llyesztettem egy csatlakozÃ³t, melynek a pÃ¡rja a majdani Ã¡llvÃ¡nybÃ³l fog kiÃ¡llni, Ã-gy meg lehet tÃ¡plÃ¡lni a
lÃ¡mpÃ¡kat. Mivel a test elÃ©g mÃ©retes, ezÃ©rt 3-3 fÃ¶lszÃ¡llÃ³ Ã¡gat alakÃ-tottam ki a hajÃ³test hosszÃ¡ban mindkÃ©t oldalo
Minden fedÃ©lzet sÃ-kjÃ¡ban ki rÃ©z-fÃ¼lek Ã¡llnak ki a belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡sbÃ³l, ezekhez lehet a lÃ¡mpÃ¡k vezetÃ©keit forrasz

Most mÃ¡r jÃ¶het a belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s. Ez szemlÃ¡tomÃ¡st nem olyan vÃ-zzÃ¡rÃ³, mint a kÃ¼lsÅ‘: szellÅ‘zÅ‘ rÃ©sek tagoljÃ¡k,
ezen is vannak a kÃ¼lsÅ‘ dÃ¶rzslÃ©cekhez hasonlatos vastagabb elemek â€“ gondolom a tovÃ¡bbi szilÃ¡rdsÃ¡g miatt. Ugyancs
a szilÃ¡rdsÃ¡g fokozÃ¡sÃ¡ra van mÃ©g 8 belsÅ‘ borda is, melyek kb. a vÃ-zvonalig Ã©rnek, ezen kÃ-vÃ¼l a tatnÃ¡l Ã©s az orrba
tÃ¶bb kisebb merevÃ-tÅ‘ borda is talÃ¡lhatÃ³ mÃ©g.

Â

Â

A hajÃ³fenÃ©k ezzel elkÃ©szÃ¼lt. A belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡s csiszolÃ¡sÃ¡t termÃ©szetesen mÃ©g a belsÅ‘ bordÃ¡k beÃ©pÃ-tÃ©se
vÃ©geztem el, sÅ‘t le is festettem. Az elsÅ‘ durvÃ¡bb csiszolÃ¡s utÃ¡n fekete pÃ¡cot hasznÃ¡ltam. A mÃ¡sodik csiszolÃ¡ssal
nagyrÃ©szt kicsiszoltam a felÃ¼letbÅ‘l a feketÃ©t, de azÃ©rt a rÃ©sekben, mÃ©lyedÃ©sekben maradt belÅ‘le. EzutÃ¡n kÃ¶vetk
valÃ³di szÃ-ne - diÃ³ jellegÅ± sÃ¶tÃ©tbarna. Az eredmÃ©ny: egy kopottas, koszos jellegÅ± kinÃ©zet, valami ilyesmit szerettem
volna elÃ©rni. Nem â€žvadi Ãºjâ€• hajÃ³t szeretnÃ©k Ã©pÃ-teni, inkÃ¡bb olyat, amin lÃ¡tszik, hogy mÅ±kÃ¶dik, Ã©lnek rajta, ko

2009.11.09., Bubu

{mospagebreak title=2. rÃ©sz}

Â A munka tovÃ¡bbra is palÃ¡nkozÃ¡ssal folytatÃ³dott: a teljes belsÅ‘ palÃ¡nkozÃ¡st elvÃ©geztem, kÃ¶zben az emlÃ-tett villamos
csatlakozÃ¡sokat (kis rÃ©z fÃ¼lek) minden fedÃ©lzet padlÃ³ szintjÃ©n kialakÃ-tottam.Â Ezzel a megoldÃ¡ssal a fedÃ©lzeteket
tartÃ³ gerendÃ¡zatba sÃ¼llyesztve el tudom vezetni az izzÃ³khoz az Ã¡ramot.

Â

KÃ¶vetkezÅ‘ nagy munka a dÃ-szes hajÃ³tat felÃ©pÃ-tÃ©se volt. A hÃ¡tsÃ³ Ã-velt rÃ©szt â€“mivel a vÃ¡za mÃ¡r adott volt- egys
volt bepalÃ¡nkozni. AnnÃ¡l nehezebb volt az oldalerkÃ©lyek elkÃ©szÃ-tÃ©se. Ez utÃ³bbiakat szintenkÃ©nt Ã©pÃ-tettem egymÃ
fÃ¶lÃ©. Sok fotÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel Ãºgy Ã©rzem, elÃ©ggÃ© sikerÃ¼lt az eredeti formÃ¡kat megkÃ¶zelÃ-tenem.

Az ablakok elkÃ©szÃ-tÃ©se:

ElsÅ‘kÃ©nt 0,5mm-es anyagbÃ³l minden ablak kapott egy belsÅ‘ keretet. VÃ-ztiszta mÅ±anyag lapbÃ³l igyekeztem pontosan
kivÃ¡gni az adott ablak formÃ¡jÃ¡t, Ãºgy hogy a belsÅ‘ kereten fÃ¶lfekÃ¼djÃ¶n. Ha sikerÃ¼lt, kÃ-vÃ¼lre fÃ¶lragasztottam a
kÃ¼lsÅ‘ keretet, ezzel az â€žÃ¼vegezÃ©sâ€• megvolt. Kicsit macerÃ¡sabb az ablak rÃ¡csozatÃ¡nak kialakÃ-tÃ¡sa, mivel a rÃ¡cs
fÃ¶lÃ¼lrÅ‘l lefelÃ© legyezÅ‘szerÅ±en tÃ¡gul. Emiatt a fÃ¼ggÅ‘leges rÃ©szekkel kezdtem- Ã¼gyelve, hogy szÃ©pen fussanak
egymÃ¡shoz. EzutÃ¡n ablakonkÃ©nt 6-6 kis vÃ-zszintes â€žlÃ©cecskeâ€• beragasztÃ¡sÃ¡val kialakult a klasszikus rÃ¡csos abla
Mindig csak a lÃ©cek vÃ©geit mÃ¡rtottam ragasztÃ³ba, az â€žÃ¼veghezâ€• sosem ragasztottam. A dÃ-szlÃ©cek Ã©s szegÃ©ly
formÃ¡jÃ¡t szintÃ©n fotÃ³k segÃ-tsÃ©gÃ©vel prÃ³bÃ¡ltam utÃ¡nozni. JÃ³ lett volna profilmarÃ¡ssal csinÃ¡lni, de olyat nem tudok,
ezÃ©rt nÃ©melyik dÃ-szlÃ©c tÃ¶bb rÃ©szbÅ‘l lett Ã¶sszeÃ¡llÃ-tva.
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Eddig csak darabolni, meg csiszolni kellett a fÃ¡t â€“ ez mÃ¡r megy, a lÃ©pcsÅ‘korlÃ¡t szerÅ± dÃ-szÃ-tÅ‘ elemek kicsit
megijesztettek: itt mÃ¡r faragni is kellett. KezdÃ©skÃ©nt a sima rudakat a helyÃ¼kre ragasztottam, Ã¼gyelve itt is a
legyezÅ‘szerÅ± kinÃ©zetre. NÃ©hÃ¡ny vÃ-zszintes segÃ©dvonallal bejelÃ¶ltem bizonyos rÃ©szek mÃ©reteit, aztÃ¡n nekilÃ¡ttam
faragÃ¡snakâ€¦Â Az elsÅ‘ teljes sor volt a legnehezebb (kb. 8 Ã³ra).Â A mÃ¡sodik megvolt fele idÅ‘ alatt. KÃ©sÅ‘bb mÃ©g jobba
ment, Ãºgyhogy a tat korlÃ¡t-elemei arÃ¡nylag hamar elkÃ©szÃ¼ltek.

JÃ³l is jÃ¶tt ez a kis gyakorlatozÃ¡s faragÃ¡sbÃ³l, mert a tat hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©n szÃ©p kanyargÃ³s dÃ-szÃ-tÃ©sek vannak kÃ©to
plusz egy-egy egÃ©sz alakos figura. TÃ¶bb kis rÃ©szbÅ‘l kifaragtam ezeket is. Ã•ltalÃ¡ban nagyolÃ¡s utÃ¡n a helyÃ©re
ragasztottam, majd vÃ©glegesen ott faragtam ki â€“ Ã-gy az arÃ¡nyokra jobban tudtam vigyÃ¡zni, meg nem is volt olyan
sÃ©rÃ¼lÃ©keny a kÃ©szÃ¼lÅ‘ darab.

Ã•ltalÃ¡ban ami elkÃ©szÃ¼lt, igyekeztem befesteni. ElÃ©ggÃ© higÃ-tott festÃ©ket hasznÃ¡ltam, hogy a fÃ¡ba jÃ³l bele tudjon iv
Festettem egy kicsit magam miatt is, hogy lÃ¡ssam â€žigazibanâ€•, ami eddig elkÃ©szÃ¼lt. LÃ©nyegesebb oka azonban a
festÃ©snek, hogy ezutÃ¡n finomabban lehet a fÃ¡t csiszolni, mivel a felÃ¼letÃ©n a szÃ¡lacskÃ¡kat, szÅ‘rÃ¶ket az elsÅ‘ festÃ©s
megkÃ¶ti.

A tat utÃ¡n a hajÃ³ orra kÃ¶vetkezett. A jellegzetes orr rÃ¡csozat kialakÃ-tÃ¡sa mÃ¡sodik nekifutÃ¡sra sikerÃ¼lt. A lÃ©c profilok
itt is vegyes technikÃ¡val kÃ©szÃ¼ltek: csiszolÃ¡s + karton csÃ-kok.
Az orrdÃ-sz is hasonlÃ³an kÃ©szÃ¼lt, itt a koronÃ¡hoz kellett nÃ©mi papÃ-r tuning.Â Ezt igyekeztem szÃ©pen kifesteni.

A cÃ-mer kÃ©t oldalÃ¡n Ã¡llÃ³ figurÃ¡k kÃ©sÅ‘bb kÃ©szÃ¼ltek el, mert a gyurmÃ¡s Ã©s a viaszos prÃ³bÃ¡lkozÃ¡saim nem siker
A viaszmintÃ¡zÃ¡s egyÃ©bkÃ©nt bevÃ¡lt fogtechnikai mÅ±velet â€“ csak kell hozzÃ¡ a spÃ©ci anyag, meg a labor negyede.

NÃ©ha a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t fÃ©lbeszakÃ-tva, valamilyen segÃ©deszkÃ¶zt kellett fabrikÃ¡lnom, hogy bizonyos elemeket
kÃ¶nnyebben Ã©s pontosabban tudjak legyÃ¡rtani. ElÅ‘relÃ¡thatÃ³lag igen sok szellÅ‘zÅ‘ rÃ¡csot kell majd elkÃ©szÃ-teni. Ezek
fÃ©sÅ±-szerÅ±en kimart lÃ©cekbÅ‘l egyszerÅ±en Ã¶sszeÃ¡llÃ-thatÃ³k, tehÃ¡t szÃ¼ksÃ©gem volt egy kis gÃ©pre, amivel nagy
sorozatban tudom gyÃ¡rtani a rÃ¡cs darabjait. AkkumulÃ¡toros mini csiszolÃ³gÃ©p dupla csiszolÃ³ tÃ¡rcsÃ¡val mÃ©retre Ã©ppen
jÃ³ hornyot tudott marni (reszelni). Egy fa alvÃ¡zra fogattam a kisgÃ©pet, a munkadarabnak pedig egy kis asztalt
fabrikÃ¡ltam, amelyen egy Ã¼tkÃ¶zÅ‘vel (gyufaszÃ¡l) meg lett adva az osztÃ¡s. A lÃ©nyege, hogy az elkÃ©szÃ¼lt hornyot
beakasztjuk az Ã¼tkÃ¶zÅ‘be Ã©s jÃ¶het a kÃ¶vetkezÅ‘. MiutÃ¡n a gÃ©p tengelyÃ©nek hosszirÃ¡nyÃº ugrÃ¡lÃ¡sÃ¡t megjavÃ-tot
egÃ©sz jÃ³ kis rÃ¡csokat tudok vele kÃ©szÃ-teni.

HajÃ³fenÃ©k (hold) kialakÃ-tÃ¡sa:

AlapvetÅ‘ rendeltetÃ©se: tÃ¡rolÃ³ hely mindent beleÃ©rtve: Ã©lelmiszer, vÃ-z, munÃ-ciÃ³, stb.. Mivel ez a hely a hajÃ³
legmÃ©lyebben fekvÅ‘ rÃ©sze, itt van a vitorlÃ¡s stabilitÃ¡sÃ¡nak lÃ©nyeges eleme: a tÅ‘kesÃºly. Ekkora hajÃ³nÃ¡l (mÃ¡rmint az
igazinÃ¡l) ez igen tetemes: 160-200 tonna. Az Ã©rdekessÃ©ge, hogy egy rÃ©sze Ã³lom, de jelentÅ‘s rÃ©sze kÅ‘zÃºzalÃ©k. Ha
rakodtak be hasznos terhet, dobtak ki a kÅ‘bÅ‘l. Ha meg fogyatkozott az ellÃ¡tmÃ¡ny, akkor kiegÃ©szÃ-tettÃ©k a sÃºlyt kÅ‘vel. A
kÅ‘vel borÃ-tott hajÃ³fenÃ©k mÃ¡s okbÃ³l is hasznos: a legfontosabb tÃ¡rolÃ³ eszkÃ¶zÃ¶k â€“ a hordÃ³k â€“ igen stabilan megÃ
kÅ‘zÃºzalÃ©kba Ã¡gyazva.

ElsÅ‘kÃ©nt kÃ¶vetkeztek a belsÅ‘ vÃ¡laszfalak. Ã‰rdekessÃ©g, hogy az orr Ã©s a tat rÃ©szen kÃ¼lÃ¶n szellÅ‘zÅ‘ nyÃ-lÃ¡sok
belsÅ‘ szellÅ‘zÃ©st azokon a rÃ©szeken is, amik a hajÃ³test Ã-velÃ©se miatt hasznÃ¡lhatatlanok. EzutÃ¡n kicsit fordÃ-tott
sorrendben: elÅ‘szÃ¶r a kÃ¶vetkezÅ‘ fedÃ©lzetet tartÃ³ gerendÃ¡kat kÃ©szÃ-tettem el, majd az ezeket tartÃ³ oszlopokat. Kb. 1d
folyÃ©kony szÃ-ntelen gyantÃ¡val Ã¶sszekevertem fÃ©l kilÃ³nyi szÃ¼rke kÅ‘zÃºzalÃ©kot Ã©s ezzel borÃ-tottam a hajÃ³ fenekÃ
ElÅ‘zÅ‘leg mÃ¡r gyÃ¡rtottam jÃ³ nÃ©hÃ¡ny hordÃ³t, ezeket beleÃ¡gyaztam a mÃ©g kÃ©plÃ©keny zÃºzalÃ©kba. Teljes kikemÃ©
utÃ¡n (1 nap) a gyanta nem is lÃ¡tszik, viszont a tÅ‘kesÃºly Ã¶rÃ¶kre a helyÃ©n marad hordÃ³stul. A hordÃ³kat egy darabbÃ³l
esztergÃ¡ltam egy Ã¡ltalam fent sablon-kÃ©s segÃ-tsÃ©gÃ©vel, Ã-gy szÃ©p egyformÃ¡ra sikerÃ¼ltek. FestÃ©s Ã©s â€žÃ¶regÃ
utÃ¡n az abroncsokat Ã¶ntapadÃ³s matt fekete tapÃ©tÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem.
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Az elsÅ‘ lÃ¡mpÃ¡s is lÃ¡thatÃ³ a lenti kÃ©pen. ElnÃ©zÃ©st a kÃ©p minÅ‘sÃ©gÃ©rt, ez egy kis USB kamerÃ¡val kÃ©szÃ¼lt.

Â

Â

Ezeken a kÃ©pen jobban lÃ¡tszik a kÅ‘zÃºzalÃ©k, meg elÃ¶l lent nÃ©hÃ¡ny â€žÃ³lomâ€• sÃºly.

A nagy belsÅ‘ bordÃ¡kbÃ³l is kilÃ¡tszik valami.

Hold lÃ¡tkÃ©pe a fÅ‘Ã¡rboc felÃ© fordulva. A fÅ‘Ã¡rbocot itt teljesen be van Ã©pÃ-tve. ElÅ‘tte Ã©s mÃ¶gÃ¶tte egy-egy Ã¡gyÃºgo
tÃ¡rolÃ³ talÃ¡lhatÃ³. Ez a felÃ©pÃ-tmÃ©ny nemcsak az Ã¡rbocot rejti, hanem a fenÃ©kszivattyÃºk fÃ¶l Ã©s leszÃ¡llÃ³ csÃ¶veit is
Mivel egy szinttel fÃ¶ljebb is hasonlÃ³an zÃ¡rt rÃ©sz van, ezÃ©rt a szivattyÃºk csÃ¶veit nem csinÃ¡ltam meg..

MÃ¡r csak a vilÃ¡gÃ-tÃ¡s volt hÃ¡tra, hogy a â€žholdâ€• elkÃ©szÃ¼ljÃ¶n. A fedÃ©lzet tartÃ³ gerendÃ¡iba fÃ¶lÃ¼l hornyot martam
vezetÃ©keknek, az izzÃ³ vezetÃ©keit pedig az Ã¡rfÃºrt gerendÃ¡baÂ alulrÃ³l bedugva, Ã¶sszeforrasztottam az Ã¡ramkÃ¶rt. Ezz
Ãºgy fest, mintha a gerendÃ¡n lÃ³gna a lÃ¡mpa. 3V-os rizsszem izzÃ³t alkalmaztam (ez a legkisebb mÃ©retÅ±). Hogy jobb
formÃ¡ja legyen, Ã¡tlÃ¡tszÃ³ zsugorcsÃ¶vet melegÃ-tettem rÃ¡, majd alul-fÃ¶lÃ¼l kapott egy csepp mÅ±gyantÃ¡t. SzÃ¡radÃ¡s
utÃ¡n alul simÃ¡ra, fÃ¶lÃ¼l kÃºposra csiszoltam, ezzel kialakult a lÃ¡mpa formÃ¡ja.Â A rÃ¡csozatÃ¡t festÃ©ssel imitÃ¡ltam.Â
Ã•ramkÃ¶rÃ¶nkÃ©nt 4 izzÃ³t kÃ¶tÃ¶ttem sorba â€“ ez 12V-os tÃ¡plÃ¡lÃ¡st feltÃ©telez â€“ igazÃ¡bÃ³l 9-10V feszÃ¼ltsÃ©g lesz a
kÃ©t okbÃ³l is: vigyÃ¡zni kell az izzÃ³kra â€“ Ã-gy nagyobb az Ã©lettartamuk, a mÃ¡sik ok, hogy egy korabeli hajÃ³lÃ¡mpa sem
vilÃ¡gÃ-tott vakÃ-tÃ³ fÃ©nyesen, Ã-gy mÃ©rsÃ©kelt fÃ©nyerÅ‘vel eredetibbnek hat a megvilÃ¡gÃ-tÃ¡s. A galÃ©riÃ¡ban van egy
kÃ©szÃ-tett lÃ¡mpÃ¡s fotÃ³, mag lehet tekinteni.

Az elsÅ‘ teljes fedÃ©lzet (orlop) kÃ¶vetkezik.

A belsÅ‘ rÃ©sz nagytakarÃ-tÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en nekilÃ¡ttam fedÃ©lzet bedeszkÃ¡zÃ¡sÃ¡nak. RagasztÃ¡s elÅ‘tt a lÃ©cek fÃ¶lÃ¼l
szÃ©leit Ã©s vÃ©geit bizonyos szÃ¶gben megcsiszoltam, Ã-gy a fÃ¶lragasztott lÃ©cek kÃ¶zÃ¶tt mindig kis V alakÃº hornyok
kÃ©pzÅ‘dtek. Az elkÃ©szÃ¼lt fedÃ©lzetet elsÅ‘kÃ©nt fekete pÃ¡ccal festettem le. A szÃ¡radÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en lecsiszoltam az egÃ
felÃ¼letet, Ãºgy hogy a fa kb. 80%-ban ismÃ©t lÃ¡thatÃ³vÃ¡ vÃ¡lt. A V hornyok jÃ³voltÃ¡bÃ³l a bennÃ¼k maradÃ³ fekete szÃ-n
adja a fedÃ©lzet kÃ¡trÃ¡nyos tÃ¶mÃ-tÃ©sÃ©nek lÃ¡tszatÃ¡t. Az kevÃ©s, ami a lÃ©cek felszÃ-nÃ©n maradt a feketÃ©bÅ‘l (inkÃ¡
foltok) â€“ a vÃ©gleges barna pÃ¡colÃ¡s utÃ¡n hasznÃ¡lt, kopottas deszkÃ¡k Ã©rzetÃ©t kelti. Valami ilyenre is gondoltam.

Â

Ez a fedÃ©lzet mÃ©g szintÃ©n a vÃ-zvonal alatt talÃ¡lhatÃ³, ezÃ©rt elÃ©ggÃ© vÃ©dett. Itt mÃ¡r kabinok, mÅ±helyek is vannak
(hajÃ³Ã¡cs, kÃ¶tÃ©lverÅ‘, fegyvermester, sebÃ©sz, hajÃ³ pÃ©nztÃ¡rosa). Fele rÃ©szben kÃ¼lÃ¶nfÃ©le tÃ¡rolÃ³kat is magÃ¡ba
vitorla tÃ¡rolÃ³, horgonykÃ¶tÃ©l tÃ¡rolÃ³, Ã©s a kiadagolt lÅ‘por tÃ¡rolÃ³k itt talÃ¡lhatÃ³k. Ez a funkcionalitÃ¡s elÃ©ggÃ© Ã©rthet
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a felsorolt anyagok, emberek, foglalkozÃ¡sok harc kÃ¶zben csak Ãºtban lennÃ©nek, - lÅ‘porra meg egyÃ©bkÃ©nt is vigyÃ¡zni ke

Â

A kÃ©pen a tat rÃ©sz lÃ¡thatÃ³, szÃ¡mos kabinnal, ajtÃ³val. A rÃ¡csok arÃ¡nylag kÃ¶nnyen elkÃ©szÃ-thetÅ‘k: mielÅ‘tt az alsÃ³
fÃ¶lsÅ‘ vÃ-zszintes keretet beragasztottam, a ragasztÃ³ba csipesz segÃ-tsÃ©gÃ©vel kis drÃ³tokat helyeztem, csak aztÃ¡n jÃ¶tt a
keret. A drÃ³tokat mÃ©g Ã-gy is lehet egy darabig igazgatni. A kilincsek, zsanÃ©rok reszelt gombostÅ±fejbÅ‘l vannak.

Â

A jobb fÃ¶lsÅ‘ sarokban lÃ¡thatÃ³ nÃ©hÃ¡ny kÃ¶nyÃ¶k. A tatnÃ¡l Ã©s az orrban szÃ¡mos fordÃ-tott kÃ¶nyÃ¶k talÃ¡lhatÃ³, melye
valÃ³szÃ-nÅ±leg ezt a fedÃ©lzetet tartjÃ¡k. A fedÃ©lzet egÃ©sz hosszÃ¡ban pedig a gerendÃ¡zatnak megfelelÅ‘en Ã¡llÃ³
kÃ¶nyÃ¶kÃ¶k sorakoznak. Ez utÃ³bbiak igen robosztusak, hiszen a felsÅ‘bb fedÃ©lzetek sÃºlyÃ¡t is hordozzÃ¡k.

{mospagebreak title=3. rÃ©sz}Â

A kÃ©pen az â€žorlopâ€• fedÃ©lzet lÃ¡thatÃ³ annak is a fÅ‘ Ã©s elÅ‘Ã¡rboc kÃ¶zÃ¶tti rÃ©sze. A kÃ©t nagy piros terÃ¼let a hor
tÃ¡rolÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡l. Gondolom, azÃ©rt piros, mert ha megindul a horgony lefelÃ©, Ã©s hÃºzza magÃ¡val a nagy vaskos kÃ¶te
(kb. 25cm-es Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ±) â€“ ott tartÃ³zkodni igen veszÃ©lyes lehet. KissÃ© hÃ¡trÃ©bb lÃ¡thatÃ³ a fÅ‘Ã¡rbocot Ã©s a szivatty
kÃ¶rÃ¼lvevÅ‘ zÃ¡rt felÃ©pÃ-tmÃ©ny. A kÃ©p aljÃ¡n balra a hajÃ³Ã¡cs, jobbra a kÃ¶tÃ©lverÅ‘ mÅ±helye Ã©s kabinja lÃ¡thatÃ³.

MikÃ¶zben fÃ¶lÃ©pÃ¼lt ez a fedÃ©lzet, gyÃ¡rtottam nÃ©hÃ¡ny berendezÃ©si tÃ¡rgyat is, hogy Ã©letszerÅ±bbek legyenek a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ helyek. A kÃ¶tÃ©lverÅ‘ pÃ¡r guriga kÃ¶telet Ã©s egy-kÃ©t csigÃ¡t kapott. A hajÃ³Ã¡cs satupadot, Ã¡llvÃ¡nyt, Ã©
tÃ¡rolÃ³t.Â Van nÃ©hÃ¡ny hajÃ³slÃ¡da is ezen a fedÃ©lzeten. TermÃ©szetesen mindkÃ©t horgonykÃ¶tÃ©l tÃ¡rolÃ³ba kerÃ¼lt s
lefektetett kÃ¶tÃ©l. A tat felÃ© pedig padot Ã©s egy-kÃ©t asztalt helyeztem el.

MiutÃ¡n az â€žorlopâ€• fedÃ©lzet elkÃ©szÃ¼lt, kÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a keresztgerendÃ¡zat Ã©s vilÃ¡gÃ-tÃ¡s beÃ©pÃ-tÃ©se v
befedÃ©se.

ElÃ©rkeztem az alsÃ³ Ã¡gyÃºfedÃ©lzethez. MiutÃ¡n tÃºljutottam a fedÃ©lzetdeszkÃ¡k csiszolÃ¡sÃ¡n, festÃ©sÃ©n, az oldalfalak
sorakozÃ³ kÃ¶nyÃ¶kfÃ¡kat kÃ©szÃ-tettem el â€“ ezek tartjÃ¡k majd a kÃ¶vetkezÅ‘ fedÃ©lzetet. Ezek itt mÃ©g igen masszÃ-v Ã¡
ferde kÃ¶nyÃ¶kfÃ¡k (ferde igazÃ¡bÃ³l ott van, ahol az Ã¡gyÃºablak miatt nem lehetett Ã¡llÃ³t alkalmazni). EzutÃ¡n az
oldalfalakat Ã©s a kÃ¶nyÃ¶kÃ¶ket is vÃ©gleges szÃ-nre â€“ fehÃ©rre â€“ festettem.

A kÃ©pen a fÅ‘ csÃ¶rlÅ‘ alsÃ³ darabja lÃ¡thatÃ³. AzÃ©rt csak a darabja, mert a mÃ¡sik folytatÃ¡sa a kÃ¶vetkezÅ‘ fedÃ©lzeten le
Szerintem egÃ©sz jÃ³l sikerÃ¼lt. Lent jÃ³l lÃ¡thatÃ³ a visszaforgÃ¡st gÃ¡tlÃ³ szerkezet is.

A hajÃ³ nagy fenÃ©kszivattyÃºi is ezen a fedÃ©lzeten vannak a fÅ‘Ã¡rboc kÃ¶rÃ¼l. Ezek a 40-60 ember Ã¡ltal hajtott lÃ¡ncos,
dugattyÃºs szerkezetek Ã³rÃ¡nkÃ©nt 100-120 tonna vizet tudtak kiemelni. A trafalgari csata viszontagsÃ¡gai utÃ¡n a hajÃ³t az
Ã¡llandÃ³ folyamatos szivattyÃºzÃ¡s tartotta a felszÃ-nen. KÃ©t-kÃ©t szivattyÃºnak kÃ¶zÃ¶s tengelye van, melyek mindkÃ©t
oldalon hosszÃº, kb. 8-10 m-es kurbli-vasban folytatÃ³dnak majd. A vasak kb. fele hosszban levehetÅ‘k ill. fÃ¶lrakhatÃ³k,
aszerint, hogy mennyire kellett hajtani a szivattyÃºkat.

A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©pen a kormÃ¡nyrÃºd Ã©s a megvezetÃ©sÃ©re szolgÃ¡lÃ³ Ã-v lÃ¡thatÃ³. A kÃ¶telet majd a hÃ¡rom szinttel fÃ
lÃ©vÅ‘ kormÃ¡nykerÃ©k dobja fogja mozgatni Ã©s remÃ©lhetÅ‘leg fordul a kormÃ¡nylapÃ¡tâ€¦

Â

Â
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Ã•gyÃºfedÃ©lzet kÃ©szÃ¼l, Ã©s mÃ©g egy szÃ³ sem volt Ã¡gyÃºkrÃ³l. Most ezek kÃ¶vetkeznek. EgyformÃ¡n precÃ-z Ã©s szÃ
csÃ¶veket szÃ¡ndÃ©koztam beÃ©pÃ-teni, ezÃ©rt egy viszonylag drÃ¡ga megoldÃ¡st vÃ¡lasztottam. Megterveztem az elÃ©rhetÅ
korabeli dokumentumok alapjÃ¡n , majd bemÃ©reteztem Ã©s CNC esztergÃ¡val legyÃ¡rtattam az elsÅ‘ 30 darabot. Ezek 36
fontos hosszÃº csÃ¶vÅ± Ã¡gyÃºnak felelnek meg. Mivel az Ã¡gyÃºk fedÃ©lzetenkÃ©nt fÃ¶lfelÃ© egyre kisebbek, ezt mÃ©g 3-sz
megismÃ©telnem. SpÃ³rolni az anyagon tudok, ugyanis rÃ©z helyett az alumÃ-nium is megfelel, mert a matt fekete festÃ©s
utÃ¡n mÃ¡r nem lehet tudni mibÅ‘l van. A lafettÃ¡k Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz sablont kÃ©szÃ-tettem, hogy egyformÃ¡k legyenek. A
csÃ¶veket mÅ±gyantÃ¡val ragasztottam a helyÃ¼kre. Ã‰rdekessÃ©g, hogy a csÃ¶vek csapjÃ¡t utÃ³lag ragasztottam a lafettÃ¡b
majd kÃ¶vetkezett egy kis vasalÃ¡s (alumÃ-nium lemezbÅ‘l), pÃ¡r kÃ¶tÃ©lszem Ã©s lent lÃ¡thatÃ³ a vÃ©geredmÃ©ny. NemsokÃ
mind a 30 a helyÃ©re kerÃ¼l.

IdÅ‘kÃ¶zben a csigÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re â€“fÅ‘leg a kifÃºrÃ¡sukhoz- ki kellett talÃ¡lnom valami kÃ©szÃ¼lÃ©ket, mert egy dup
lÃ©vÅ‘ kÃ©t egymÃ¡s melletti pÃ¡rhuzamos furatot igen nehÃ©z jÃ³l kifÃºrni ekkora mÃ©retben Ã©s mÃ©g kell belÅ‘le pÃ¡r 100

HozzÃ¡Ã©rtÅ‘ szemek bizonyÃ¡ra Ã©szrevettÃ©k, hogy az Ã¡gyÃºkat hÃ¡trahÃºzÃ³ csigasor hiÃ¡nyzik. KÃ©t dologgal indokolnÃ
hiÃ¡nyukat:

Az Ã¡gyÃºt csak az elsÅ‘ tÃ¶ltÃ©shez kell hÃ¡trahÃºzni, mert a mÃ¡sodikhoz a lÃ¶vÃ©st kÃ¶vetÅ‘en magÃ¡tÃ³l hÃ¡tralÃ¶kÅ‘dik â
szerintem ez a csigasor csak akkor szÃ¼ksÃ©ges. MÃ¡sodsorban ha a csigasor a helyÃ©n lenne, a lÃ¶vÃ©s erejÃ©tÅ‘l hÃ¡tra
gurulÃ³ Ã¡gyÃº legÃ¡zolnÃ¡ Ã©s belegabalyodna ebbe a csigasorba Ã©s a kÃ¶teleibe, arrÃ³l nem is beszÃ©lve hogy az Ã¡gyÃºk
kÃ¶rÃ¼l tÃ©nykedÅ‘ szemÃ©lyzetbÅ‘l hÃ¡nyan botlanÃ¡nak el ezekben a kÃ¶telekben.

IdÅ‘nkÃ©nt Ã¡tvÃ¡ltok a hajÃ³test kÃ¼lsÅ‘ rÃ©szeinek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re, hogy az is haladjon. OldalkÃ¶tÃ©l pÃ¡rkÃ¡nyok Ã©s
rÃ¶gzÃ-tÃ©s a hajÃ³test oldalÃ¡n. A Victory esetÃ©ben ezek lÃ¡nc-szerÅ± vas szerelvÃ©nyek. A lÃ©nyeg az, hogy a pÃ¡rkÃ¡ny
lÃ©vÅ‘ hornyokban lazÃ¡n vannak, ha majd a kÃ¶tÃ©lzet megfeszÃ-ti, csak akkor Ã¡llnak be a terhelÃ©snek megfelelÅ‘en â€“ ez
pÃ¡rkÃ¡nyt jÃ³formÃ¡n nem is terhelik, inkÃ¡bb csak az alsÃ³ bekÃ¶tÃ©si pontokat. NÃ¡lam a â€žvasalatokâ€• 0,8mm-es rÃ©z dr
vannak, melyeket forrasztÃ¡ssal erÅ‘sÃ-tettem Ã¶ssze. A macskafejeket viszonylag kÃ¶nnyÅ± volt kiesztergÃ¡lni,
megcsiszolni, Ã¡m szÃ©p szabÃ¡lyosan hÃ¡romszÃ¶gben kifÃºrni a hÃ¡rom lyukat annÃ¡l nehezebb.

Az alsÃ³ Ã¡gyÃºfedÃ©lzetnek a fÅ‘Ã¡rboc Ã©s az elÅ‘Ã¡rboc kÃ¶zÃ¶tti rÃ©sze Ã-gy fest fÃ©lig berendezve. A lÃ¶vegek tartozÃ
igyekeztem a cÃ©lszerÅ±sÃ©gnek megfelelÅ‘en elhelyezni: a vizes Ã©s a homokos vÃ¶drÃ¶k jÃ³val az Ã¡gyÃºk mÃ¶gÃ¶tt vann
Ã©s ugyancsak itt lesznek majd a piros szÃ-nÅ± lÅ‘szeres lÃ¡dÃ¡k. Az Ã¡gyÃºk szerszÃ¡mai a fÃ¶lÃ¶ttÃ¼k lÃ©vÅ‘ gerendÃ¡zatb
Ã©pÃ-tett tartÃ³kban vannak. Ezeknek a nyelÃ©t hengeres fogpiszkÃ¡lÃ³bÃ³l kÃ©szÃ-tettem - csak az volt a bÃ¶kkenÅ‘- hogy a
fogpiszkÃ¡lÃ³ Ã¡tmÃ©rÅ‘je tÃºl vastag volt. Kellet egy jÃ³ Ã¶tlet! A dremmel kisgÃ©p kÃ¶szÃ¶rÅ±korongjai kÃ¶zÃ©pen lyukasak
lehet Å‘ket fÃ¶lszerelni. KifordÃ-tottam a dolgot: egy korongot befogtam az eszterga tokmÃ¡nyÃ¡ba, Ã©s megforgattam.
FogÃ³val megfogtam a kiszemelt fogpiszkÃ¡lÃ³t, Ã©s szÃ©p egyenletesen belenyomtam a forgÃ³ kÃ¶szÃ¶rÅ± lyukÃ¡ba. Mivel a
kis kÅ‘ belÃ¼l is kÃ¶szÃ¶rÃ¼l, ezÃ©rt szÃ©pen elvÃ©konyÃ-tja a fogpiszkÃ¡lÃ³t. A mÃ³dszer nagyon gyors Ã©s eredmÃ©nyes
Ã¡ltalÃ¡ban csak az anyaghibÃ¡s darabok tÃ¶rtek el. Ã‰rdekessÃ©g: Ã¡gyÃº tisztÃ-tÃ³ Ã©s tÃ¶ltÅ‘ szerszÃ¡m van fanyÃ©l nÃ©
egy vaskos kÃ¶tÃ©l kÃ©t vÃ©gÃ©n. Ezt csukott Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok esetÃ©ben tudtÃ¡k hasznÃ¡lni.

Ã•gyÃºgolyÃ³k: Mivel legalÃ¡bb nÃ©gy fÃ©le golyÃ³bisra lesz szÃ¼ksÃ©g, kerestem vadÃ¡sz ismerÅ‘sÃ¶ket. A sÃ¶rÃ©tek arÃ¡n
gÃ¶mbÃ¶lyÅ±ek Ã©s 1,5 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘tÅ‘l fÃ¶lfelÃ© szinte tized millimÃ©terenkÃ©nt lehet talÃ¡lni megfelelÅ‘ mÃ©retÅ±t. Van
mÃ©ret-szÃ³rÃ¡s, de 20-50 megfelelÅ‘ darabot nem olyan vÃ©szes kivÃ¡logatni. Gyorsan szÃ¡radÃ³ matt fekete spray-vel
pÃ¡rszor halvÃ¡nyan le kell fÃºjni Ã©s mÃ¡ris szÃ©p feketÃ©k lesznek.
KÃ¶vetkezik nÃ©hÃ¡ny web-kamerÃ¡s kÃ©p a majdnem elkÃ©szÃ¼lt alsÃ³ Ã¡gyÃºfedÃ©lzetrÅ‘lâ€¦

LÃ¡tkÃ©p jobb oldalon az orr kÃ¶zelÃ©ben hÃ¡trafelÃ©. Csaknem mind a 15 jobb oldali 36 fontos lÃ¶veg lÃ¡thatÃ³ tÃ¼zelÃ©si
pozÃ-ciÃ³ban. FÃ¶lÃ¶ttÃ¼k a tÃ¶ltÅ‘ Ã©s tisztÃ-tÃ³ szerszÃ¡mok, mÃ¶gÃ¶ttÃ¼k (a kÃ©p jobb szÃ©lÃ©n) a vÃ-z, homok Ã©s lÅ
tÃ¡rolÃ³k.

A lÃ¡tszÃ³lag nagy sugÃ¡rÃºtnak az a magyarÃ¡zata, hogy az Ã¡gyÃºk ki vannak tolva â€“ sortÅ±z utÃ¡n erre a helyre lÃ¶kÅ‘dnek
vissza a lÃ¶vegek.

FÅ‘Ã¡rboc a nÃ©gy fenÃ©kszivattyÃºval. A vaskos kÃ¶tÃ©l a hÃ¡tsÃ³ csÃ¶rlÅ‘n pÃ¡r menet utÃ¡n visszafordul az orr felÃ©.
TulajdonkÃ©ppen ez egy vÃ©gtelenÃ-tett kÃ¶tÃ©l, melynek kÃ¶zvetÃ-tÃ©sÃ©vel csÃ¶rlÅ‘ztÃ©k fel a horgonyokat.
A kÃ©t elÃ¶l lÃ©vÅ‘ oszlop kÃ¶zÃ¶tt van (lesz majd) a hajÃ³ adattÃ¡blÃ¡ja: fÅ‘bb mÃ©retek, fegyverzet, stb..Â Ezt egy fotÃ³rÃ³l
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kicsinyÃ-tem, a nyomtatÃ¡st laminÃ¡lom, Ã©s ezutÃ¡n fogom a helyÃ©re ragasztani.

Ez a kÃ©p jÃ³l adja vissza a 36 fontosÂ Ã¡gyÃº zÃ¶mÃ¶ksÃ©gÃ©t. Az elÅ‘tÃ©rben a rÃ¡cs mellett sorakoznak az Ã¡gyÃºgolyÃ
rÃ¡cs sarkÃ¡nÃ¡l megy le a horgonykÃ¶tÃ©l az orlop fedÃ©lzeti tÃ¡rolÃ³ba. Ez a kÃ¶tÃ©l a valÃ³sÃ¡gban kb. 30 cm Ã¡mÃ©rÅ‘jÅ±

Bekukkantva az egyik Ã¡gyÃºablakon, most mÃ©g jÃ³l lÃ¡thatÃ³ minden belsÅ‘ tÃ¡rgy, hiszen nincs mÃ©g meg a fÃ¶lÃ¶tte lÃ©v
fedÃ©lzet. KÃ©sÅ‘bb jÃ³val kevesebb fÃ©ny lesz, mert csak az Ã¡gyÃºablakokon jut be valami kintrÅ‘l, meg majd a 16-20
hajÃ³lÃ¡mpa fog pislÃ¡kolni.

Â

[2010.01.31]

Â
{mospagebreak title=4. rÃ©sz}

Â KÃ¶vetkezÅ‘ szint: kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet Ã©pÃ-tÃ©seâ€¦

Nem Ã¡lltam le, de idÅ‘ kellett az Ã©pÃ-tÃ©shez. A kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet a Victory-n a vÃ¡ltozatossÃ¡g kedvÃ©Ã©rt ism
Ã¡gyÃºkat hordoz, szÃ¡m szerint 30 db-ot. Ezek a lÃ¶vegek 24 fontosak. Ã•ttÃ©rtem az alumÃ-nium alapanyagra, de ember
legyen a talpÃ¡n, aki megmondja a fekete csÅ‘rÅ‘l, hogy mibÅ‘l kÃ©szÃ¼lt. A lafetta egyenlÅ‘re mÃ©g nyers, itt egyenlÅ‘re csak
mÃ©retek a lÃ©nyegesek. EgyÃ©bkÃ©nt zÃ¡rÃ³jelben megjegyzem, hogy a CNC-s kapcsolatom is elnagyolta a csÃ¶vek vÃ©gÃ
tulipÃ¡n rÃ©szt.

Az enyhÃ©n kÃºpos csÃ¶vet rÃ¡hÃºzott plusz mÅ±anyag csÅ‘vel rendes tokmÃ¡nyba is be tudtam fogni, Ã©s mivel alumÃ-niumb
kÃ©szÃ¼lt, faesztergÃ¡lyos megoldÃ¡ssal is tudtam esztergÃ¡lni az alumÃ-niumot. Az esztergÃ¡lyosok ugyan kinevettek, de
esetleg ha valakinek mester darab kell Ã¶ntÅ‘formÃ¡hoz â€“ ez az infÃ³ jÃ³l jÃ¶het. A vÃ¡logatott festett sÃ¶rÃ©tekbÅ‘l vannak a
Ã¡gyÃºgolyÃ³k.
A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ hÃ¡tsÃ³ rÃ©szen a tiszti kabinok is lÃ¡thatÃ³k. Az Ã©rdekessÃ©g az, hogy ezekben a kabinokban nemcsak
Ã¡gy, meg egyebek voltak, hanem egy-egy Ã¡gyÃº is. Harc esetÃ©n a vÃ¡laszfalakat fÃ¶lhÃºztÃ¡k a fedÃ©lzeti gerendÃ¡khoz,
minden mÃ¡st eltÃ¼ntettek, Ã-gy az Ã¡gyÃºknak elÃ©g hely jutott.
EnnÃ©l a rÃ©sznÃ©l megint csak kompromisszumot kÃ¶tÃ¶k: ezek az Ã¡gyÃºk bent lesznek a hajÃ³ban, de parkolnak a fal
mellett.Â IndokolnÃ¡m ezt azzal, hogy elÃ©g mutatÃ³s ez a tat rÃ©sz, Ã©s hÃ¡tha nem kell valamennyi Ã¡gyÃº az ellensÃ©g
elriasztÃ¡sÃ¡hoz..

Ezen a kÃ©pen jÃ³l lÃ¡thatÃ³, hogy a csÃ¶rlÅ‘ milyen rÃ©szekbÅ‘l tevÅ‘dik Ã¶ssze. Itt mÃ¡r csak egy kÃ¶rbecsiszolÃ¡s van hÃ¡t
lehet festeni az Ã¡rut.

A Victory-n a hÃ¡tulsÃ³ csÃ¶rlÅ‘ piros-fekete szÃ-nÅ± volt, mÃ-g az elÃ¼lsÅ‘ natÃºr fa â€“ biztos Ã-gy kÃ¶nnyebb volt
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni.
A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ a hajÃ³ konyhÃ¡jÃ¡nak legfontosabb tartozÃ©ka: a tÅ±zhely. Igen robosztus darab, igaziban kb. 1,5m x
1,5m helyet foglal. Ã‰rdekessÃ©ge, hogy a kÃ©mÃ©nye felÅ‘li oldalon nyitott tÅ±ztÃ©rnÃ©l grillezni is lehet, de a grill-nyÃ¡rsat
forgatva egy lÃ¡ncos Ã¡ttÃ©tellel a kÃ©mÃ©nyben lÃ©vÅ‘ ventillÃ¡tort is tudtÃ¡k hajtani. A tÅ±zhely alatt termÃ©szetesen kÅ‘lap
vannak, nehogy a szakÃ¡cs okozzon tÃ¼zet fÅ‘zÃ©s kÃ¶zben.
MÃ¡sik Ã©rdekessÃ©g: a kipufogÃ³-szerÅ± toldat nem mÃ¡s, mint vÃ-zlepÃ¡rlÃ³ â€“ vagyis a konyha fÅ‘zÃ©s kÃ¶zben kÃ©pes
ivÃ³vizet kÃ©szÃ-teni!
A konyha egyÃ©bkÃ©nt az elÅ‘Ã¡rboc mÃ¶gÃ¶tt kapott helyet, a hajÃ³ kÃ¶zÃ©pvonalÃ¡ban.
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A hasÃ¡bos rÃ©szek fÃ¡bÃ³l, az Ã¶sszetartÃ³ vasalÃ¡sok, a lÃ¡bak kartonpapÃ-rbÃ³l vannak. A csavarfejek gombostÅ±bÅ‘l, a
fÃ¼lek Ã©s a grill- tengely drÃ³tbÃ³l kÃ©szÃ¼ltek.

Itt a grill felÅ‘li oldalon hÃ¡trafelÃ© lesz mÃ©g egy kis konyha fÃ¼lke, de teljesen a tÅ±zhely mÃ¶gÃ¶tt, ahol serÃ©nykedhettek a
szakÃ¡csok.
850 embert etetni azÃ©rt nem kis teljesÃ-tmÃ©ny lehetettâ€¦

Konyha a helyÃ©n, elsÅ‘ csÃ¶rlÅ‘ a helyÃ©n, nÃ©mi munÃ-ciÃ³ is van a rÃ¡csok mentÃ©n. Most vÃ¡ltoztattam az Ã©pÃ-tÃ©si s
elÅ‘szÃ¶r beÃ©pÃ-tek egy fedÃ©lzet-tartÃ³ gerendÃ¡t, majd legyÃ¡rtom az ezt tartÃ³ kÃ¶nyÃ¶kÃ¶ket â€“ Ã-gy pontosabb lesz a
kÃ¶nyÃ¶k kialakÃ-tÃ¡sa, Ã©s kevesebbet kell utÃ³lag csiszolni. Az Ã¡gyÃºkat Ã-gy is arÃ¡nylag kÃ¶nnyen be lehet majd Ã©pÃ-te
Ami nehezebb lesz, az az oldalfalak Ã©s a kÃ¶nyÃ¶kÃ¶k meg a gerendÃ¡k fehÃ©rre festÃ©se. Azt hiszem, kell csinÃ¡lnom egy
hajlÃ-tott vÃ©gÅ± ecsetet, meg szÃ¼ksÃ©g lesz egy kis tÃ¼kÃ¶rre is.
KissÃ© hÃ¡trÃ©bb, ez mÃ¡r a fÅ‘Ã¡rboc kÃ¶rnyezete. Itt kÃ¶tÃ©lbakok vannak, az egyik kÃ©t szintes, a mÃ¡sik hÃ¡rom szintes
mÃ¡r a fÃ¶lsÅ‘ fedÃ©lzeten (kÃ-vÃ¼l) vÃ©gzÅ‘dik. A majdani kÃ¶telek rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡lt rudakat fogpiszkÃ¡lÃ³bÃ³l
esztergÃ¡ltam, de nem esztergÃ¡val, hanem inkÃ¡bb a nagy fordulatÃº barkÃ¡cs gÃ©pben (Dremmel) reszelÅ‘ segÃ-tsÃ©gÃ©ve
alakÃ-tottam ki Å‘ket.
A kÃ©pen a tat-rÃ©sz lÃ¡thatÃ³ (wardroom). BelÃ¼lrÅ‘l a tiszti kabinok ajtaja, ablaka lÃ¡tszik. Sajnos a finom por mindent
jÃ³tÃ©konyan betakar, de most nem zavar, mert kÃ©t megoldÃ¡som is van az eltÃ¡volÃ-tÃ¡sÃ¡ra: van egy erre alkalmas
porszÃ-vÃ³m kb. 1cm-es gumi szÃ-vÃ³csÅ‘vel, ezzel majdnem mindenhova elÃ©rek. A mÃ¡sik megoldÃ¡s az ellenkezÅ‘
mÅ±velet: kompresszor - sÅ±rÃ-tett levegÅ‘vel, ez messzebb is hatÃ¡sos, de biztos hogy mindent jÃ³l leragasztottam??
A sÅ±rÃ-tett levegÅ‘ majd megmutatjaâ€¦.
Ezek itt a az Ã¡ltalam â€žutÃ³kezeltâ€• 24 fontos Ã¡gyÃºcsÃ¶vek. Egy rÃ¶vid furatba hÃ¡tulra kis drÃ³tot ragasztottam, majd
mÃ¡snap a drÃ³tbÃ³l maghajlÃ-tottam a kÃ¶tÃ©lszemet a visszafutÃ¡st gÃ¡tlÃ³ vastag kÃ¶tÃ©l szÃ¡mÃ¡ra (a sorban jobbrÃ³l az
Ã¶tÃ¶dik). Ha mind elkÃ©szÃ¼lt, mennek a festÃ©sre..
A hajÃ³ terveit nÃ©zegetve megakadt a szemem a fÅ‘Ã¡rboc legnagyobb vitorlarÃºdjÃ¡n. SzÃ©p, Ã¶sszetett szerkezet,
valÃ³sÃ¡gban tÃ¶bb mint 30 mÃ©ter hosszÃº! Kedvem tÃ¡madt esztergÃ¡lniâ€¦

Â

HÃ¡rom napnyi â€žÃ¡csolÃ¡sâ€• utÃ¡n az itt lÃ¡thatÃ³ vÃ©geredmÃ©ny szÃ¼letett. Az igazi vitorlarÃºd kÃ©t fÃ©lbÅ‘l van, melye
kÃ¶zÃ©psÅ‘ vastagabb 8 szÃ¶gletÅ± rÃ©szen lÃ¡thatÃ³ vasalÃ¡sok fognak Ã¶ssze.

NÃ¡lam a vasalÃ¡sok kartonbÃ³l, ill. rÃ©z-drÃ³tbÃ³l vannak â€“ a fekete festÃ©s utÃ¡n mÃ¡r szÃ©pen mutatnak Ã¶sszeÃ©pÃ-tve
vitorlarÃºd kÃ©sz, valahogy fÃ¶l is kellene illeszteni az Ã¡rbÃ³cra â€“ ezÃ©rt elkÃ©szÃ-tettem az elsÅ‘ tartÃ³kÃ¶telÃ©t. Ez
tulajdonkÃ©ppen egy fix hurok, az Ã¡rbÃ³c-fejen Ã¡tvetve.

[2010.05.07]

{mospagebreak title=5. rÃ©sz}Â
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Â

KÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet â€“ 28 darab 24 fontos Ã¡gyÃº. Ez mÃ¡r elÃ©g rutinosan megy:
-lafettÃ¡k legyÃ¡rtÃ¡sa sablonok segÃ-tsÃ©gÃ©vel
-kerekek esztergÃ¡lÃ¡sa
-festÃ©s, Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡s
-blokkok elkÃ©szÃ-tÃ©se
-Ã¡gyÃºk vÃ©gsÅ‘ elhelyezÃ©se
-kÃ¶telek, csigasorok beÃ©pÃ-tÃ©se
Az elÅ‘zÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzethez kÃ©pest Ãºgy Ã©rzem, fele annyi idÅ‘ alatt elkÃ©szÃ¼ltem ezzel a rÃ©sszel.

Â

Â

Egy kis mutatÃ³s fejlesztÃ©s: az Ã¡gyÃºk kerekeit 6-6 szÃ¶g vagy csavar tartja Ã¶ssze. Ezt mÃ©g a kerÃ©k festÃ©se elÅ‘tt 6
tÅ±szÃºrÃ¡ssal lehet imitÃ¡lni. Mivel a kerekek natÃºr szÃ-nÅ±ek, a festÃ©shez hasznÃ¡lt pÃ¡cÂ aÂ kicsi lyukakba gyÅ±lik, aho
sÃ¶tÃ©t pÃ¶ttyÃ¶k formÃ¡jÃ¡ban szÃ¡rad, ezÃ¡ltal olyan hatÃ¡st ad, mintha szÃ¶gek lennÃ©nek kÃ¶rben a kerÃ©ken.

Â

IsmÃ©t egy kis kitÃ©rÅ‘ kÃ¶vetkezik: horgony-Ã¶ntÃ©s.
A mester darabot fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem el. Mivel mÅ±gyantÃ¡kkal korÃ¡bban is dolgoztam, ezÃ©rt a gyantÃ¡s Ã¶ntÅ‘forma
elÅ‘Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t cÃ©loztam meg. T-SILOX nevezetÅ± hÃ³fehÃ©r szilikonos anyagot hasznÃ¡ltamÂ â€“ ez nÃ©mileg rugalmas,
levÃ¡laszthatÃ³, Ã©s akÃ¡r Ã³lom vagy Ã³n Ã¶ntÃ©sÃ©re is alkalmas formÃ¡t ad. UtÃ³lag kÃ¶nnyÅ± a levegÅ‘zÅ‘ Ã©s beÃ¶ntÅ‘
nyÃ-lÃ¡sokat belevÃ¡gni.

A horgony anyaga: kÃ©t komponensÅ± mÅ±gyanta FM20 â€“ T16 pÃ¡ros. Ã–sszekeverve kb. mÃ©z Ã¡llagÃº, Ãºgyhogy elÃ©g l
tÃ¶lti meg a formÃ¡t. Egy-kÃ©t Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l mÃ©g folyÃ©kony, ezÃ©rt a maradÃ©k levegÅ‘ kis buborÃ©kok formÃ¡jÃ¡ban
belÅ‘le. KikemÃ©nyedÃ©s 1 napÂ - rÃ¡Ã©rek.
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Mivel azÂ Ã¶ntÅ‘forma nagyon jÃ³l sikerÃ¼lt, ezÃ©rt a kÃ©sz darabokon csak minimÃ¡lis igazÃ-tani valÃ³ van.

Â

Â

Â

Â

Â Ez megint nem Ã¡gyÃºfedÃ©lzet.

Ezt a kÃ©pet HajÃ³s Joe-nak ajÃ¡nlom, ugyanis az Å‘ tanÃ¡csÃ¡ra (Ã©s segÃ-tsÃ©gÃ©vel) nekilÃ¡ttam a hajÃ³fenÃ©k rÃ©zzel v
beborÃ-tÃ¡sÃ¡nak. IgazÃ¡bÃ³l mÃ¡r a jobb oldal kÃ©sz, majd a galÃ©riÃ¡ba teszek fÃ¶l kÃ©t fotÃ³t.

Az eredmÃ©ny szerintemÂ igazÃ¡n â€ždÃ¶gÃ¶sâ€• lett. Az Ã-veket, hajlatokat jobban kiemeli. Most arra vÃ¡rok, hogy Ã¶regedj
(oxidÃ¡lÃ³djon).
A ragasztÃ¡stÃ³l kicsit fÃ©ltem, de talÃ¡ltam egy ragasztÃ³t, ami minden elkÃ©pzelÃ©semet felÃ¼lmÃºlta.
A neve igen bonyolult: Ã©pÃ-tÃ©si ragasztÃ³. VÃ-z bÃ¡zisÃº, Ãºgyhogy kÃ-vÃ¼l nedves ruhÃ¡val letÃ¶rÃ¶lhetÅ‘ a mÅ±.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

IdÅ‘ kÃ¶zben elkÃ©szÃ¼ltem a rezezÃ©ssel mindkÃ©t oldalon. Most mÃ©g roppant fÃ©nyes, de majd alakul. Addig Ãºgysem
lakkozom le, amÃ-g nem patinÃ¡sodik.
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Â

Â

Â

Â

Â

Â

NÃ©mi kÃ¼lsÅ‘ munkÃ¡lat: Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sok fedeleinek az elkÃ©szÃ-tÃ©se. Most Ã©ppen szÃ¡radnak.Â A hÃ¡tulsÃ³ nÃ©gy m
megtrÃ©fÃ¡lt, ugyanis a szabÃ¡ly szerint a fedelek pontosan illeszkednek a kÃ¼lsÅ‘ kontÃºrokhoz, dÃ¶rzslÃ©cekhez, Ã©n pedig
legyÃ¡rtottam Å‘ket simÃ¡ra.
Nosza csinÃ¡ljunk nÃ©gy illeszkedÅ‘t â€“ a maradÃ©k jÃ³
lesz a hajÃ³ bal oldalÃ¡ra.

Â

Â

Â

Â

Â
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Mivel a hajÃ³ â€“ belsÅ‘t is szeretnÃ©m megmutatni, ezÃ©rt szÃ¡mos fÃ¶lszerelÃ©si tÃ¡rgyat el kell kÃ©szÃ-tenem. Ezek nagy
tÃ¶bbsÃ©ge az Ã¡gyÃºk tartozÃ©ka: tÃ¶ltÅ‘, tisztÃ-tÃ³, kaparÃ³ Ã©s egyÃ©b eszkÃ¶zÃ¶k..Â A szerszÃ¡mok nyele a szokÃ¡sos
elvÃ©konyÃ-tott fogpiszkÃ¡lÃ³bÃ³l kÃ©szÃ¼lt. MegfigyelhetÅ‘, hogy nem egyen â€“ szÃ-nre pÃ¡coltam Å‘ket. Ãšgy gondoltam, v
Ãºjabb Ã©s rÃ©gebbi, tisztÃ¡bb Ã©s koszosabb, ettÅ‘l kicsit Ã©letszerÅ±bb lesz a hajÃ³belsÅ‘. HasonlÃ³t kÃ¶vettem el az Ã¡gyÃ
kerekeivel is, meg a csigÃ¡kkal. is.

Â

Â

Â

Â

Lesznek mÃ©g lÅ‘por, Ã©s homok tÃ¡rolÃ³k, valamint vizes vÃ¶drÃ¶k Ã©s tÅ±zoltÃ³ vÃ¶drÃ¶k is. Ezek az Ã¡gyÃºk mÃ¶gÃ¶tt, ill
fÃ¶lÃ¶ttÃ¼k lesznek elhelyezve. PÃ¡r belsÅ‘ oszlopot is le kellene mÃ©g gyÃ¡rtanom, ami a kÃ¶vetkezÅ‘ fedÃ©lzet gerendÃ¡it ta
â€“ itt most egy kis szÃ¼net kÃ¶vetkezett â€“ ugyanis nekilÃ¡ttam a hobby CNC esztergÃ¡mnak, aminek a segÃ-tsÃ©gÃ©vel ma
elÅ‘Ã¡llÃ-thatom az Ã¶sszes forgÃ¡stest jellegÅ± tÃ¡rgyat, ami a fedÃ©lzetre szÃ¼ksÃ©ges. Kb. 2 hÃ©t alatt elkÃ©szÃ¼lt a mÅ
eredmÃ©ny a Hobby CNC cikkben olvashatÃ³). A tesztek olyan jÃ³l sikerÃ¼ltek, hogy 2 nap alatt az Ã¶sszes hiÃ¡nyzÃ³
oszlop, vÃ¶dÃ¶r, Ã©s egyÃ©b dolog leesztergÃ¡lÃ³dott minimÃ¡lis kÃ¶zremÅ±kÃ¶dÃ©ssel. Annyira ment az esztergÃ¡lÃ¡s, hogy
most mÃ¡r csak a kiadagolt lÅ‘port tÃ¡rolÃ³ piros dobozokat kell megcsinÃ¡lnom..

Â

Â

Az oszlopok, vÃ¶drÃ¶k Ã©s egyebek mÃ¡r a helyÃ¼kre kerÃ¼ltek.

A lenti nagy kÃ©pen pedig mÃ¡r a kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet nyÃ-lÃ¡sainak fedelei is fÃ¶lÂ vannak szerelve â€“ igaz egyenl
kÃ-vÃ¼lrÅ‘l. A sok kilÃ³gÃ³ kÃ¶tÃ©l mÃ©g belÃ¼l is eldolgozÃ¡sra vÃ¡r. Azt hiszem, elÅ‘bb ugyanezt megcsinÃ¡lom a bal oldalo
is, aztÃ¡n jÃ¶nnek a belsÅ‘ munkÃ¡latok..
Gyarapodnak az Ã¡gyÃºk â€“ ez a hajÃ³ egyre veszÃ©lyesebb!!!

Â

Â

Â

Â
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Â

MÃ¡s sorrendet kÃ¶vettem: a fÃ¶nti kÃ¶teleket belÃ¼lÂ Â eldolgoztam, Ã-gy kÃ¶zben a jobb oldal belsÅ‘ rÃ©sze is elkÃ©szÃ¼
lÃ¶vegek fÃ¶lÃ¶tt mÃ¡r bent vannak a megfelelÅ‘ Ã¡gyÃº-szerszÃ¡mok. Hamarosan kÃ©szÃ-thetek a kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©
belsÅ‘ kÃ©peket.

Â

Ã•me a belsÅ‘ kÃ©pek a kÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzetrÅ‘l..
Ezek sajnos usb-kamerÃ¡s kÃ©pek, de azÃ©rt remÃ©lem, hogy elÃ©g mutatÃ³sak.
Ez itt az orrÃ¡rboc bekÃ¶tÃ©si pontja. KÃ¶zvetlenÃ¼l mÃ¶gÃ¶tte Ã¡ll az elÅ‘Ã¡rboc.

Â

Â

Â

Â

Â

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 16 July, 2019, 12:59

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

Â

Â

Az elÅ‘Ã¡rboc mÃ¶gÃ¶tt talÃ¡lhatÃ³ a hajÃ³ konyhÃ¡ja.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

A konyha utÃ¡n egy lÃ©pcsÅ‘feljÃ¡rÃ³, majd az elsÅ‘ csÃ¶rlÅ‘ kÃ¶vetkezik.

A kÃ¶vetkezÅ‘ kÃ©pet meghagytam eredetiben, mert jÃ³l Ã©rzÃ©kelhetÅ‘ rajta az Ã¡gyÃºfedÃ©lzet lÃ©nyege: utca hosszban Ã¡
sorakoznak, kÃ¶zvetlenÃ¼l mÃ¶gÃ¶ttÃ¼k arÃ¡nylag nagy szabad tÃ©r, ezutÃ¡n sorban a munÃ-ciÃ³, meg a vizes Ã©s homoko
dÃ©zsÃ¡k sorakoznak. Az egyÃ©b dolgok, mint pÃ©ldÃ¡ul a rÃ¡csok, a csÃ¶rlÅ‘k, a lÃ©pcsÅ‘k, Ã©s egyÃ©b fÃ¶lszerelÃ©si tÃ¡r
hajÃ³ kÃ¶zÃ©pvonalÃ¡ban kaptak helyet.

Â

Â
Â

Â
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Ez pedig mÃ¡r a hajÃ³tat. A â€žwardroomâ€• lÃ¡thatÃ³ a kÃ©pen. JÃ³ nÃ©hÃ¡ny tiszti kabin van kÃ¶rben.
Az ablak elÅ‘tt lÃ¡thatÃ³ emelvÃ©ny szerÅ± valami a kormÃ¡ny lapÃ¡t csÃºcsÃ¡t burkolja.

Â

Â

Â

Â

Â [2010.08.18.]

Â

Â

Â

{mospagebreak title=6. rÃ©sz}Â

Hol is tartottam? Megvan!Â Â Â Â Â Â KÃ¶zÃ©psÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet mÃ¡r majdnem kÃ©szâ€¦Â
Kell mÃ©g nÃ©hÃ¡ny Ã¡gyÃº tartozÃ©k, jÃ¶het a vilÃ¡gÃ-tÃ¡s, egy utolsÃ³ festÃ©s Ã©s
be lehet burkolniÂ a kÃ¶vetkezÅ‘ fedÃ©lzet deszkÃ¡ival. MÃ¡r rÃ©g elkÃ©szÃ¼lt
volna, ha nem mÃ¡snak Ã¡llok nekiâ€¦
http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 16 July, 2019, 12:59

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

ElkÃ©szÃ-tettem mindhÃ¡rom terebet.Ez itt a legnagyobb: a fÅ‘Ã¡rboc -tereb.Â A
rajzokbÃ³l Ã-tÃ©lve elÃ©g Ã¶sszetett szerkezet. ValÃ³sÃ¡gban is elÃ©g jelentÅ‘s
darab â€“ szÃ©lessÃ©ge a fÅ‘borda szÃ©lessÃ©g fele, azaz kb. 7.5 mÃ©ter! Mivel a
tartÃ³ gerendÃ¡im mÃ¡r a vÃ©gleges helyÃ¼kÃ¶n voltak, az Ã©pÃ-tÃ©st mÃ¡r ezek
figyelembe-vÃ©telÃ©vel kellett megoldanom. KÃ¶rbeÃ©pÃ-tettem a lyukat..Â A
tereb padlÃ³zata Ã©rdekes mintÃ¡t ad: elÃ¶l Ã©s hÃ¡tul keresztbe futnak a
lÃ©cek, oldalt pedig elÅ‘re. Ezt az eredeti kialakÃ-tÃ¡sban lÃ©pcsÅ‘s,
Ã¡tlapolt deszkÃ¡zÃ¡ssal oldottÃ¡k meg. EgyszerÅ±bbnek talÃ¡ltam, ha kissÃ©
vÃ©konyabb lÃ©cekbÅ‘l kÃ©t rÃ©tegben Ã¡llÃ-tom Ã¶ssze â€“ a vÃ©gsÅ‘ lÃ¡tvÃ¡ny
ugyanolyan. A tereb egyik fontos rendeltetÃ©se a tovÃ¡bbi oldalkÃ¶telek
terpesztÃ©se (innen a tereb szÃ³) Ã©s tartÃ¡sa. A szÃ©leken lÃ¡thatÃ³ 6-6 lyuk
szolgÃ¡l majd ezek rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re. Az Ã-ves perem kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz muszÃ¡j volt
rendes hajlÃ-tÃ¡st csinÃ¡lni â€“ benedvesÃ-tettem a lÃ©cet, majd egy
forrasztÃ³pÃ¡ka oldalÃ¡n hajlÃ-tgattam bele a kÃ-vÃ¡nt Ã-vet. A majdnem sugÃ¡r
irÃ¡nyban futÃ³ sok kis lÃ©c mind merevÃ-tÅ‘ â€“ kÃ-vÃ¼l valameddig nem vÃ¡ltozik a
magassÃ¡guk, kÃ©sÅ‘bb befelÃ© haladva csÃ¶kken. Ezt ha tisztessÃ©gesen tudjuk
kialakÃ-tani, akkor igazÃ¡n szÃ©p Ã©s mutatÃ³s az eredmÃ©ny..Â Â VÃ©gezetÃ¼l egy
hÃ¡tulsÃ³ korlÃ¡t kÃ©szÃ¼lt, hiszen ha jÃ³l saccolom, a tereb a 3. vagy 4.
emelet magassÃ¡gÃ¡ban terpeszkedik. Az egÃ©sz szerkezet fekete szÃ-nÅ±,
egyedÃ¼l a korlÃ¡t natÃºr fa. A korlÃ¡tra majd egy hÃ¡lÃ³t kell felkÃ¶tni, hogy
jobban vÃ©djen a vÃ©letlen leesÃ©s ellen. A fÅ‘Ã¡rboc tereben a Victory
esetÃ©ben hÃ¡tul a korlÃ¡ton lesz mÃ©g egy lÃ¡mpa, jelezve hogy az admirÃ¡lis
hajÃ³ja. Hogy fog az vilÃ¡gÃ-tani â€“ mÃ©g nem tudom, de azon leszek hogy
vilÃ¡gÃ-tson..
Kedvem tÃ¡madt a vitorlarudak elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hezâ€¦

Â

Â

Ã–sszessÃ©gÃ©ben ez nem volt tÃºl nehÃ©z feladat. A fÅ‘ Ã©s elÅ‘ Ã¡rboc megfelelÅ‘
keresztrÃºdjai hasonlÃ-tanak egymÃ¡shoz, ezÃ©rt nem volt Ã©rdemes fÃ©lÃºton
abbahagyni a gyÃ¡rtÃ¡st. Ha mÃ¡r ezek elkÃ©szÃ¼ltek, nem hagyhattam ki a
hÃ¡tsÃ³ Ã¡rboc pÃ¡r keresztrÃºdjÃ¡t, meg a bumm Ã©s gaff rudakat sem.
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A kÃ©pen jÃ³l megfigyelhetÅ‘ a tekintÃ©lyes merevÃ-tÃ©s a nagyobb keresztrudak
kb. kÃ¶zÃ©psÅ‘ harmadÃ¡ban, amit eredetiben vasalÃ¡s tart Ã¶ssze (nÃ¡lam
karton csÃ-kok). IdÅ‘kÃ¶zben rÃ¡jÃ¶ttem: mivel minden keresztrÃºd elÃ©g sok
tovÃ¡bbi alkatrÃ©szt hordoz (lÃ¡balÃ³ kÃ¶telek tartÃ³it, blokkokat szÃ©p
szÃ¡mmal) â€“ cÃ©lszerÅ± lesz elÅ‘re mindet legyÃ¡rtani Ã©s fÃ¶lszerelni addig,
amÃ-g a vitorlarudak kÃ©zbe foghatÃ³k. TermÃ©szetesen beleÃ©rtve ebbe a
tevÃ©kenysÃ©gbe a majdani vitorlÃ¡kat is..

KÃ¶vetkezÅ‘ nagy feladat: az irodalom Ã©s a fotÃ³k Ã¡tnÃ©zÃ©se, ugyanis ki kell
derÃ-tenem, hogy melyik rÃºdon milyen fajta Ã©s milyen mÃ©retÅ± csiga
(blokk) van â€“ mellesleg akkor mÃ¡r azt is tudnom kellene, hogy az illetÅ‘
blokk mi cÃ©lt szolgÃ¡l, Ã©s hogy a kÃ¶tele honnan-hovÃ¡ tart. Ezzel el
leszek egy ideig. Azt hiszem, gyÃ¡rtok valami adatbÃ¡zist erre a cÃ©lra.
AzÃ©rt a blokkokbÃ³l az elsÅ‘ darabok (a legnagyobbak) mÃ¡r megvannak.
EkkorÃ¡ban sikerÃ¼lt mÃ©g a tÃ¡rcsÃ¡kat is kialakÃ-tanom.
Lassan egyre tÃ¶bb feladat lesz, ami a kÃ¶telekhez, a kÃ¶tÃ©lzet
kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz kapcsolÃ³dik. KettÅ‘vel kapÃ¡sbÃ³l talÃ¡lkoztam: 1. A nagyobb
igÃ©nybevÃ©telÅ±, de tartÃ³san beÃ©pÃ-tett kÃ¶teleket vÃ©delmi cÃ©llal
bepÃ³lyÃ¡ltÃ¡k, majd egy vÃ©kony kÃ¶tÃ©llel bebandÃ¡zsoltÃ¡k. Mivel a pÃ³lyÃ¡zÃ¡s
belÃ¼l van, nem lÃ¡tszik â€“ arrÃ³l letettem. A bandÃ¡zsolÃ¡s viszont annÃ¡l
inkÃ¡bb lÃ¡tvÃ¡nyos eleme a kÃ¶tÃ©lzetnek, ezÃ©rt hamarjÃ¡ban Ã©pÃ-tettem egy
bandÃ¡zsolÃ³ ketyerÃ©t. Nem gyors, de mÅ±kÃ¶dik â€“ majd esetleg tovÃ¡bb
fejlesztem egy automata elÅ‘tolÃ¡s rendszerrel. A barkÃ¡cs rovatban a
bandÃ¡zsolÃ³ kÃ©szÃ¼lÃ©krÅ‘l tÃ¶bbet is meg lehet tudni..Â Â 2. VasbÃ³l kÃ©szÃ¼lt
kÃ¶tÃ©l szemek â€“ ebbÅ‘l is elÃ©g sok kell. A fÃ¶nti kÃ©pen lÃ¡thatÃ³an ezek mÃ©g
fÃ¡bÃ³l vannak, de mÃ¡r megvan a jobb tippem: gondoltam a cipÃ©szek, vagy
akik bÅ‘rÃ¶kkel foglalkoznak, hasznÃ¡lnak csÅ‘szegecset. HÃ¡t Ã©ppensÃ©ggel
hasznÃ¡lnak, de nem ilyen kis mÃ©retben, Ãºgyhogy itt nem jÃ¡rtam
szerencsÃ©vel. KÃ¶vetkezÅ‘ Ã¶tlet: vÃ©kony falÃº kis Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± csÅ‘ (mondjuk
rÃ©zbÅ‘l). MegfelelÅ‘ darabolÃ¡s utÃ¡n kÃ©t kÃºpos pofÃ¡val tÃ¶lcsÃ©r szerÅ±en
tÃ¡gÃ-thatÃ³ lenne, Ã©s mÃ¡ris kÃ©sz a kÃ¶tÃ©l szem. Villamos szakÃ¼zletben Ã©rvÃ©g
hÃ¼vely nÃ©ven lehet talÃ¡lni ilyen kis csÃ¶vecskÃ©ket. EsztergÃ¡ban forgatva
akÃ¡r kÃ©ssel is vÃ¡ghatÃ³, a tÃ¶lcsÃ©resÃ-tÃ©shez kellene valami kis precÃ-z
cÃ©lszerszÃ¡mâ€¦

Sok makett Ã©pÃ-tÅ‘ vÃ©gsÅ‘ dilemmÃ¡ja: legyen-e vitorla a hajÃ³n, vagy ne
legyen. Nem kÃ¶nnyÅ± megcsinÃ¡lni, mert kis lÃ©ptÃ©k esetÃ©n a vÃ©kony vÃ¡szon
is esetleg durvÃ¡nak hat. Nem lÃ³g rendesen,Â csÃºnya, merev a varrÃ¡s â€“ nem
vitorlÃ¡hoz, inkÃ¡bb valami fÃ³liÃ¡hoz hasonlÃ-t. ArrÃ³l nem is beszÃ©lve,
hogy ismÃ©t egy Ãºj szakma kerÃ¼l elÅ‘: a varrÃ¡s. Ã‰n vitorla pÃ¡rti vagyok,
fÅ‘kÃ©ppen mert gyÃ¶nyÃ¶rÅ±ek ezek a hajÃ³k az Ã³riÃ¡si vitorla felÃ¼lettel, Ã©s
mert ugye vitorlÃ¡st Ã©pÃ-tÃ¼nk.
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NÃ©hÃ¡ny dolgot a vitorlÃ¡zat eltakar, de ugyanakkor nÃ©hÃ¡ny mÃ¡s dolgot
megmutat (magÃ¡t a hajÃ³ motorjÃ¡t). A lÃ¡tvÃ¡ny Ã©rdekÃ©ben persze lehet
variÃ¡lni is a vitorlÃ¡zatot : egyik kibontva, mÃ¡sik bevonva Ã©s mindjÃ¡rt
lÃ¡tszik a fedÃ©lzet..Â KÃ¶nnyen beszÃ©lek: 1:50-es lÃ©ptÃ©kben ezt valÃ³ban
elÃ©g szÃ©pen meg lehet csinÃ¡lni. BÃ¡torÃ-tani szeretnÃ©m a tisztelt
publikumot, hogy 1:100-ig van remÃ©ny lÃ¡sd a galÃ©riÃ¡ban a kis
Victory-t.Â Â VarrÃ³gÃ©p akad itthon szerencsÃ©re Ã©s vitorla anyagom is volt
mÃ¡r jÃ³ pÃ¡r Ã©ve.

A fÅ‘Ã¡rbocÂ kÃ©t legnagyobb vitorlÃ¡jÃ¡t kÃ©szÃ-tettem el. SzÃ©p nagyok, kb. 50
cm szÃ©lesek. A kialakÃ-tÃ¡s menete a kÃ¶vetkezÅ‘: szabÃ¡sminta elkÃ©szÃ-tÃ©se a
hajÃ³ mÃ¡r meglÃ©vÅ‘ mÃ©retei alapjÃ¡n, vagyis elÅ‘vettem a megfelelÅ‘ vitorla
rudakat, megnÃ©ztem hogy passzol hozzÃ¡ a vitorla szÃ©lessÃ©gben. A
magassÃ¡gi mÃ©rethez az Ã¡rbochoz illesztett vitorlarudat vettem alapul
(itt bele kell kalkulÃ¡lni a keresztrudakat tartÃ³ blokkokat is), majd a
mÃ©rt maradÃ©k Ã©rtÃ©k lett a vÃ¡szon magassÃ¡ga. A vÃ¡sznat kÃ¶rben be kell
szegni, nehogy bomlani kezdjen â€“ termÃ©szetesen a szegÃ©s szÃ©lessÃ©gÃ©t a
szabÃ¡smintÃ¡hoz hozzÃ¡ kell kÃ¶rben rajzolni. Az Ã¼zembiztos szegÃ©shez
kÃ©tszer hajtjuk be az anyag szÃ©lÃ©t, Ã©s ezt varrjuk meg â€“ ez alul-fÃ¶lÃ¼l
nem is egyszerÅ±, mivel itt a lehetÅ‘ legkeskenyebb szegÃ©st kell
kialakÃ-tani. MÃ³dszerem a kÃ¶vetkezÅ‘: az elsÅ‘ behajtÃ¡s mÃ©g Ãºgy-ahogy
megÃ¡ll, a mÃ¡sodik mÃ¡r nem fog..Â SegÃ-tsÃ©gÃ¼l 3-5 cm-enkÃ©nt haladva
egyszerÅ± szigetelÅ‘szalaggal le lehet ragasztani (az sem baj, ha kÃ¶zben a
szÃ©le az asztalhoz is odaragadt). A szig.szalag jÃ³tÃ©konyan Ã¶sszefogja,
csak a varrÃ¡s kÃ¶zben kell az Ã©ppen kÃ¶vetkezÅ‘ pÃ¡r centirÅ‘l lehÃºzni. A kÃ©t
oldal kÃ¶nnyebb, mert itt erÅ‘sÃ-tÅ‘ csÃ-kok vannak, ezÃ©rt egy ilyen csÃ-k
jÃ³val szÃ©lesebb. A szigetelÅ‘ szalag hasznÃ¡lata itt is javasolt. Mivel az
igazi vitorla sok csÃ-kbÃ³l van Ã¶sszeÃ¡llÃ-tva, ezeket szimpla
vÃ©gigvarrÃ¡ssal lehet imitÃ¡lni. Nem kell megijedni â€“ a varrÃ¡s Ã-gy vagy
Ãºgy, de valamerre elhÃºzza az anyagot â€“ ez kÃ©sÅ‘bb valamennyit magÃ¡tÃ³l is
simul, mert mÃ©g Ãºgyis sokat babrÃ¡ljuk a vÃ¡sznat. Ã‰n mÃ©g szeretnÃ©m kicsit
szÃ¼rkÃ©ssÃ©, fakÃ³vÃ¡ tenni valami halvÃ¡ny festÃ©ssel â€“ de csak ha mindegyik
kÃ©sz lesz.Â A vÃ©gsÅ‘ megoldÃ¡s a vasalÃ¡s, esetleg Ã³vatos gÅ‘zÃ¶lÃ©s..

Â

A vitorla tovÃ¡bbi erÅ‘sÃ-tÃ©sÃ©t szolgÃ¡lja a kÃ¶rben rÃ¡varrt kÃ¶tÃ©l. EbbÅ‘l
alakÃ-tottak ki megfelelÅ‘ helyeken szemeket a tovÃ¡bbi szerelvÃ©nyek
(blokkok, kÃ¶telek) csatlakoztatÃ¡sÃ¡ra. A kÃ¶tÃ©l fÃ¶lvarrÃ¡sÃ¡hoz csak tÅ±,
cÃ©rna Ã©s tÃ¼relem kell, no meg fÃ©ny. TeljesÃ-tmÃ©nyem kb. 5 Ã³ra/mÃ©ter, de
bele lehet jÃ¶nni..Â itt visszaÃ¼t az 1:50-es lÃ©ptÃ©k, mert kÃ©tszer annyit
kell varrni mint 1:100-ban.
A rendezetlenÃ¼l lÃ³gÃ³ szÃ¡lacskÃ¡k a fogÃ¡solÃ³ kÃ¶telek, ezekkel lehet a
vitorlÃ¡k hatÃ¡sos felÃ¼letÃ©t nagy szÃ©lben csÃ¶kkenteni â€“ egyszerÅ±en
felkÃ¶tik a rÃºdhozÂ a vÃ¡sznat. Majd a festÃ©s Ã©s vasalÃ¡s utÃ¡n vÃ¡gom Å‘ket
mÃ©retre, addig sem szÃ¶szÃ¶lÅ‘dnek.

Â
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Â [2011.01.10.]Â

{mospagebreak title=7. rÃ©sz}
SzÃ©p lassan, de haladok fÃ¶lfelÃ©.Â A felsÅ‘Â Ã¡gyÃºfedÃ©lzet Ã©pÃ-tÃ©se van soron..

Â Ã‰rdekessÃ©ge, hogy a fÅ‘Ã¡rboc elÅ‘tti rÃ©szen nyitott, valamint ennek belsÅ‘ oldalfalai ugyanolyan okker szÃ-nÅ±ek, mint
hajÃ³ oldala. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ keresztgerendÃ¡k a nyitott rÃ©sznÃ©l feketÃ©k..

Ezen a fedÃ©lzeten hosszÃº csÃ¶vÅ± 12 fontos Ã¡gyÃºk lesznek hamarosan. Ezeknek kissÃ© mÃ¡s a lafettÃ¡ja, mint a korÃ¡bb
nagyobb lÃ¶vegeknek, Ã©s szemlÃ¡tomÃ¡st alacsonyabbak is. EgyenlÅ‘re csak egy mintadarabom van a szÃ³ban forgÃ³
Ã¡gyÃºkbÃ³l, ez a lafettÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez most Ã©ppen elÃ©g.

Ezen a fedÃ©lzeten talÃ¡lhatÃ³ az admirÃ¡lis kabinja.Â EgyenlÅ‘re ebbÅ‘l az ablakok kÃ¶rnyÃ©ke Ã©s az oldalfalak dÃ-szÃ-tÃ©
kÃ©szÃ¼ltek el. Az ablakoknÃ¡l kÃ©t fajta fÃ¡bÃ³l, intarziÃ¡hoz hasonlÃ³ technikÃ¡val oldottam meg a berakÃ¡sokat, majd
csiszolÃ¡s utÃ¡n kivÃ©telesen tÃ¶bb rÃ©teg fÃ©nyes lakkal emeltem ki a kÃ©tfÃ©le faanyag kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ szÃ-nÃ©t. A mintÃ
rÃ©szÃ©t a sajÃ¡t helyÃ©n Ã¡llÃ-tottam Ã¶ssze, a legalsÃ³ sort (ami egy kiugrÃ³ padozat) pedig kÃ¼lÃ¶n kÃ©szÃ-tettem el, Ã©
utÃ³lagÂ kerÃ¼lt a helyÃ©re.

Terveim szerint be is bÃºtorozom majd..

IdÅ‘kÃ¶zben elkezdtem a hajÃ³ kÃ¼lsejÃ©t egy kicsit â€žfÃ¶lturbÃ³zniâ€• â€“ finomabb Ã¡tcsiszolÃ¡ssal, kis egyenetlensÃ©gek
eltÃ¼ntetÃ©sÃ©vel, Ãºjabb rÃ©szletek kifaragÃ¡sÃ¡val, Ã©s precÃ-zebb immÃ¡r vÃ©gleges festÃ©ssel. CsiszolgatÃ¡s kÃ¶zben
Ã©rdekes rÃ©szletet kellett megoldanom..

A Victory alsÃ³ lÃ¶vegÃ¡llÃ¡sainak az ajtajÃ¡n van egy-egy kis kÃ©mlelÅ‘nyÃ-lÃ¡s. Gondolom az esetleges hullÃ¡mzÃ¡s vÃ©get
ajtÃ³kat Ã-gy elÃ©g volt kÃ¶zvetlenÃ¼l a lÃ¶vÃ©s elÅ‘tt felhÃºzni. Villamos ember lÃ©vÃ©n 0,5-Ã¶s forrasztÃ³Ã³nbÃ³l kÃ©szÃa kÃ©mlelÅ‘k vasalatÃ¡t. OvÃ¡lis formÃ¡ban egy lapos fogÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel meglapÃ-tottam az Ã³nt. ElÅ‘zÅ‘leg a fogÃ³ egyik
pofÃ¡jÃ¡ba vÃ©kony hornyot reszeltem â€“ ez lett a zsanÃ©r helye..Â KÃ©sÅ‘bb kÃ©szÃ-tettem nÃ©hÃ¡ny ajtÃ³t nyitott kÃ©mle
is â€“ az Ã³n zsanÃ©r ezt is megtartja.
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A mÃ¡sik Ã©rdekes rÃ©sz: a hajÃ³ mindkÃ©t oldalÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ oldalbejÃ¡rat. Ezek igen dÃ-szes faragvÃ¡nyok, kÃ-vÃ¼l-belÃ
dombormÅ±vekkel Ã©s aranyozÃ¡ssal. Az Ã-ves fÃ©ltetÅ‘t tartÃ³ konzolokat a fotÃ³k alapjÃ¡n arÃ¡nylag kÃ¶nnyen ki tudtam
alakÃ-tani, de ezutÃ¡n jÃ¶tt csak a neheze: hogyan lesz ezeken dombormÅ±?

FaragÃ¡s kizÃ¡rva, ahhoz nekem tÃºl kicsi â€“ mÃ¡s mÃ³dszer kell! Ragasszuk fÃ¶l a dombormÅ±vet! TÃ¶bbfÃ©le dolgot
kiprÃ³bÃ¡ltam â€“ most csak a vÃ©geredmÃ©nyrÅ‘l szÃ¡molok be. A dombormÅ± fonalbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. Lehet hajlÃ-tani, fÃ¡hoz
ragaszthatÃ³ faragasztÃ³val, gyorsan lehet vele dolgozni.Â FÃ¶lrajzoltam a mintÃ¡t, majd tÅ±vel fÃ¶lvittem pÃ¡r csepp
ragasztÃ³t Ã©s rÃ¡nyomtam a fonalat. AztÃ¡n megint pÃ¡r csepp ragasztÃ³, Ã©s Ã-gy tovÃ¡bb. Ha egy pici levÃ©l szerÅ± alakza
akartam, fÃ¶lvÃ¡gtam a fÃ¶lragasztott fonal egy elemi szÃ¡lÃ¡t Ã©s beigazÃ-tottam a kÃ-vÃ¡nt helyre. LegvÃ©gÃ¼l vÃ©konyan
bekentem a mÃ¡r fÃ¶lragasztott fonalat is ragasztÃ³val. Mikor mindez elkÃ©szÃ¼lt, matt fekete festÃ©s kÃ¶vetkezett, majd
vÃ©gezetÃ¼l az aranyozÃ¡s. Az aranyozÃ¡s festÃ©sÃ©hez egy mottÃ³: midig van vÃ©konyabb ecset!!
Â LÃ¡ssuk az eredmÃ©nyt:

A bejÃ¡rat fÃ¶lÃ¶tti korona Ã©s egyÃ©b Ã¡gas-bogas minta fa Ã©s karton hibrid. A festÃ©s jÃ³l Ã¡lcÃ¡zza a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ an
Az Ã-ves fÃ©ltetÅ‘ bÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt â€“ kifesteni nehezebb volt, mint kifaragni..Â

Mivel ez a bejÃ¡rat a hajÃ³ bal oldalÃ¡n kÃ©szÃ¼lt el, mÃ©g adÃ³s vagyok a jobb oldallal. EgyenlÅ‘re a konzolokat
fÃ¶lmÃ¡soltam egy alkalmas faanyagra, Ã-gy a mÃ©retÃ¼k Ã©s az alakjuk mÃ¡r adott, a tÃ¶bbi meg mÃ¡r megy..Â
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Megint egy kicsit elÅ‘re dolgoztam : ha mÃ¡r Ã¡gyÃº â€“ legyen kÃ¶vÃ©r (legyen a legnagyobb).Â Sokadik tervmÃ³dosÃ-tÃ¡s ut
sikerÃ¼lt vÃ©gre megfelelÅ‘en arÃ¡nyos 68 fontos Carronade csÃ¶vet esztergÃ¡lnom kemÃ©nyfÃ¡bÃ³l. A nem esztergÃ¡lhatÃ³
kiegÃ©szÃ-tÃ©seket szintÃ©n fÃ¡bÃ³l ragasztottam a csÅ‘hÃ¶z (gyÃºjtÃ³lyuk, cÃ©lzÃ³, az Ã©kÂ csÃºszÃ³ felÃ¼lete, plusz a na
zsanÃ©r, amin billenthetÅ‘ a csÅ‘). Matt fekete festÃ©s kÃ©tszer, Ã©s mÃ¡r csak a sÃºlyÃ¡rÃ³l lehet gyanÃ-tani, hogy nem fÃ©m
kÃ©szÃ¼lt. KielÃ©gÃ-tÅ‘nek talÃ¡lom a kemÃ©nyfa megoldÃ¡st, mert a festÃ©s utÃ¡n is megmaradt egyÂ nagyonÂ kevÃ©s fo
egyenetlensÃ©g â€“ ami talÃ¡n egy Ã¶ntvÃ©ny Ã¡gyÃºcsÅ‘hÃ¶z jobban hasonlatossÃ¡ teszi.

Â A lÃ¶veg Ã©rdekessÃ©ge, hogy a hÃ¡trasiklÃ¡st a lÃ¶vegtalp lehetÅ‘vÃ© teszi. EgyÃ©bkÃ©nt a fekete talp rÃ©sz mereven r
van a fedÃ©lzethez, a lÃ¶veg ezen csak elfordÃ-thatÃ³. A fordÃ-tÃ¡s vÃ©gett hÃ¡tul alul kÃ©t kismÃ©retÅ± kerÃ©k lett fÃ¶lszere
segÃ-tsÃ©gÃ¼kkel lehet az Ã¡gyÃº vÃ©gÃ©t jobbra-balra elforgatni. A mozgatÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ kÃ¶tÃ©lzetrÅ‘l egyenlÅ‘re ninc
majd keresek, vagy kitalÃ¡lom.

No itt az elsÅ‘ darab a harmincbÃ³lâ€¦Â 12 fontos hosszÃº csÃ¶vÅ±. CNC-s segÃ-tsÃ©ggel elkÃ©szÃ¼lt az Ã¶sszes, sÅ‘t a
fedÃ©lzeten lÃ©vÅ‘ rÃ¶videbb 12 fontos csÃ¶vek is megvannak. MegprÃ³bÃ¡ltam ezt az Ã¡gyÃºt a valÃ³sÃ¡gnak legmegfelelÅ‘b
Ã¶sszeÃ¡llÃ-tani â€“ a tengelyekbe csapszeg is kerÃ¼lt, egyedÃ¼l a kirÃ¡lyi cÃ-mer nem jÃ¶tt Ã¶ssze a lÃ¶vegcsÅ‘re.
Akkor mÃ¡r csak 29 darabot kell fabrikÃ¡lniâ€¦
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KÃ¶vetkezÅ‘ fejezet: fÃ¶lszerelÃ©si tÃ¡rgyak elkÃ©szÃ-tÃ©se. Ez egy-kÃ©t nap alatt megvan, de rÃ¡ kellett jÃ¶nnÃ¶m, hogy ke
gyÃ¡rtottam, Ã-gy ismÃ©t nekifogok. A nagy tÃ¶bbsÃ©g esztergÃ¡lyos munka, ezutÃ¡n pÃ¡colÃ¡s, majd abroncsozÃ¡s
kÃ¶vetkezett. Az abroncsok 1mm-es Ã¶ntapadÃ³s matt fekete anyagbÃ³l vannak â€“ ilyet minden dekorÃ¡ciÃ³s cÃ©g vagy
ismerÅ‘s tud nekÃ¼nk produkÃ¡lni. Ha a mÃ¡r bepÃ¡colt peremekre, vagy hornyokba kis feketÃ©t kenÃ¼nk, majd letÃ¶rÃ¶ljÃ¼k
a bent maradÃ³ festÃ©ktÅ‘l Ã©let hÅ±bbek a kis tÃ¡rgyak..Â A homok tartÃ³ban vastagon ragasztÃ³, majd fÅ±rÃ©szpor van â€“
befestettem â€“ de a struktÃºrÃ¡ja igen jÃ³.
{mospagebreak title=8. rÃ©sz}

Â
MÃ¡r korÃ¡bban tettem egy Ã-gÃ©retet, hogy leÃ-rom: hogy kÃ©szÃ¼lt el a Victory oldalÃ¡n lÃ©vÅ‘ dÃ-szes bejÃ¡rat.. Addig kel
vÃ¡rnom, mÃ-g a mÃ¡sodik sorra nem kerÃ¼lt, hogy jÃ³ fotÃ³kat tudjak kÃ©szÃ-teni a folyamatrÃ³l.

Itt fÃ¶nt lÃ¡thatÃ³ a mÃ¡sodik â€ž kÃ©sz termÃ©kâ€•.

Mikor az elsÅ‘vel â€“ azaz a bal oldalival â€“ elkÃ©szÃ¼ltem, Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttem, hogy lett annyira jÃ³, hogy kiÃ©rdemelje a vÃ©
jelzÅ‘t. EzÃ©rt mÃ©g akkoriban fÃ©lretettem az erre szÃ¡nt faanyagot, gondosan rÃ¡rajzolva a kÃ©t oldal-konzol mintÃ¡jÃ¡t.
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LombfÅ±rÃ©sszel kivÃ¡gtam, majd reszelÃ©ssel, csiszolÃ¡ssal finomÃ-tottam a konzolokat.

Ezt kÃ¶vetÅ‘en fÃ¶lrajzoltam a domborÃº, cirÃ¡dÃ¡s minta fÅ‘bb tekervÃ©nyeit. TÅ± segÃ-tsÃ©gÃ©vel a vonalakra faragasztÃ³t
fÃ¶l, majd ebbe a ragasztÃ³ba fokozatosan beleragasztottam egy alkalmas vastagsÃ¡gÃº hÃ-mzÅ‘fonalat. Ez kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l
Ãºgy megy, hogy 5 mm ragasztÃ³ fÃ¶lvitele utÃ¡n jÃ¶n a fonal, majd ismÃ©t ragasztÃ³.. Ã©s Ã-gy tovÃ¡bb. Nem olyan lassÃº a
dolog, amilyennek lÃ¡tszik..

Nekem kb. 30perc/oldal idÅ‘ jÃ¶tt ki eredmÃ©nyÃ¼l. A tovÃ¡bbiakban a mintÃ¡t lehet ragasztÃ³-cseppekkel finomÃ-tani..

MÃ©g egy fontos momentum: a fonal ugyebÃ¡r szÅ‘rÃ¶s, szÃ¶szÃ¶s. Hogy ezt megkÃ¶ssem, az egÃ©sz elkÃ©szÃ¼lt mintÃ¡t
vÃ©konyan bekentem mÃ©g egy rÃ©teg faragasztÃ³val.

SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n festÃ©s matt feketÃ©re, mert ez az alapszÃ-n.

A munkadarab nagysÃ¡gÃ¡ra lehet kÃ¶vetkeztetni a beleszÃºrt gombostÅ± mÃ©retÃ©bÅ‘l..
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KÃ©toldalt mÃ¡r kÃ©sz a fekete mintÃ¡zat, de ezek a konzolok elÃ¶l is dÃ-szesek. SzÃ©p levÃ©lmintÃ¡zat borÃ-tja mindkettÅ‘t,
valamint van rajtuk egy-egy tekert dÃ-szÃ-tÅ‘elem is. A levÃ©lmintÃ¡zat nagyjÃ¡t belefaragtam, a tekert valamit kis kartondarabbÃ³l kÃ©szÃ-tettem el.

Mivel itt is matt fekete az alap, ezÃ©rt Ãºjabb festÃ©s kÃ¶vetkezett.

KÃ¶zben a konzolok Ã¡ltal tartott Ã-velt fÃ©ltetÅ‘t is kireszeltem puhafÃ¡bÃ³l. Ebben a csalÃ¡s csak a legbelsÅ‘, legvÃ©konyabb
lÃ©pcsÅ‘s dÃ-szÃ-tÃ©s, ez kartonbÃ³l van.

Ennek a tetÅ‘nek a szÃ-ne is matt fekete.. A kÃ©pen Ã©ppen szÃ¡radnak az alkatrÃ©szek.

Arany festÃ©shez spray-t hasznÃ¡lok, csak belefÃºjom egy kisebb mÅ±anyag kupakba Ã©s egy kis arany pigmenttel
megbolondÃ-tom â€“ aztÃ¡n jÃ¶het a â€ž3 szÃ¡lbÃ³l Ã¡llÃ³ ecsetâ€•. SzÃ³val az ecset igen vÃ©kony, hogy a vÃ©kony vonalakat
tudjam festeni.

Egy megjegyzÃ©s a festÃ©shez: jobb az eredmÃ©ny, ha inkÃ¡bb hÅ±vÃ¶sebb, esÅ‘s, pÃ¡rÃ¡s, Ã©s nem tÃºl meleg idÅ‘ben fes
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mert az ecsetben lÃ©vÅ‘ festÃ©k sokkal jobban kenhetÅ‘. Melegben gyorsabb a szÃ¡radÃ¡s..

Erre a fÃ©ltetÅ‘re is tÃ¶bb pÃ¶ttyÃ¶t kellet volna festenem, de a festÃ©k egyszerÅ±en nem fogadott szÃ³t. A kÃ¶rbe futÃ³ arany
csÃ-k a karton-betÃ©t Ã©lÃ©re van pingÃ¡lva..

AzÃ©rt mÃ¡s fejlemÃ©nyek is tÃ¶rtÃ©ntek a hajÃ³n. KÃ¼lsÅ‘ glettelÃ©s, finom csiszolÃ¡s Ã©s kÃ©tszeri vÃ©kony festÃ©s. Ezt
mÃ¡r vÃ©glegesnek szÃ¡nom. A kÃ©pen a tat jobb oldala lÃ¡tszik az elsÅ‘ festÃ©s utÃ¡n. A mÃ¡sodik rÃ©teget majd hÅ±vÃ¶seb
idÅ‘ben viszem fÃ¶l. Egy komplett hajÃ³oldal kb. egy hÃ©tvÃ©ge â€“ azaz kÃ©tszer fÃ©l nap.

KÃ¶zben mÃ¡r a fÃ¶lsÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet kb. 90%-Ã¡val elkÃ©szÃ¼ltem. RÃ¶videsen fÃ¶lÃ©rek a fÃ¶lsÅ‘ fedÃ©lzetre..
{mospagebreak title=9. rÃ©sz}
IdÅ‘kÃ¶zben volt egy hagyomÃ¡nyosan nagyszerÅ±en sikerÃ¼lt hajÃ³s talÃ¡lkozÃ³ HajÃ³s Joe-nÃ¡l. EzÃºton is szeretnÃ©m
megkÃ¶szÃ¶nni a vendÃ©glÃ¡tÃ¡st Ã©s magÃ¡t az alkalmat.

Ezek a talÃ¡lkozÃ³k mindig nagyon Ã¶sztÃ¶nzÅ‘leg hatnak szerintem mindenkire â€“ belÅ‘lem is kihozott ezt-azt. LÃ¡ssuk csak m
is kÃ©szÃ¼ltâ€¦

A felsÅ‘ Ã¡gyÃºfedÃ©lzet kb. 70%-Ã¡val mÃ¡r megvagyok. A kÃ©pen lÃ¡thatÃ³ rÃ©sz fÃ¶lÃ¼lrÅ‘l nyitott (ahol a gerendÃ¡k feketÃ
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Igyekeztem ide sok hasznÃ¡lati tÃ¡rgyat, eszkÃ¶zt kÃ©szÃ-teni, mert az Ã©letszerÅ±bbÃ© teszi a makettet. Vannak itt vizes
dÃ©zsÃ¡k, homokos vÃ¶drÃ¶k, lÅ‘poros lÃ¡dÃ¡k Ã©s egyÃ©b idevÃ¡gÃ³ hasznÃ¡lati eszkÃ¶zÃ¶kâ€¦

ÂÂ

ElkÃ©szÃ-tettem az elÅ‘fedÃ©lzet burkolÃ¡sÃ¡t, majd kÃ¶vetkezhettek a rajta lÃ©vÅ‘ tÃ¡rgyak. Itt talÃ¡lhatÃ³ a hajÃ³konyha kÃ©
Ã©s a hajÃ³ harangja is. A haranglÃ¡b tetÅ‘rÃ©sze volt, ami kicsit fÃ¶ladta a leckÃ©t:
ElsÅ‘kÃ©nt kÃ©t rÃ©teg 0,5-Ã¶s furnÃ©rbÃ³l egy sablon Ã©s ragasztÃ¡s segÃ-tsÃ©gÃ©vel elÅ‘Ã¡llÃ-tottam az Ã-ves rÃ©sznek
formÃ¡t. MiutÃ¡n szilÃ¡rd lett, nÃ©gy rÃ©szre vÃ¡gtam Ã©s mindegyik darabot 45 fokban lecsiszoltam â€“ itt talÃ¡lkozik a nÃ©gy
Hosszas illesztgetÃ©s utÃ¡n Ã¶sszeÃ¡llt a felÃ¼lnÃ©zetbÅ‘l kereszt alakÃº kÃ©pzÅ‘dmÃ©ny, mÃ¡r csak a sarkokba kellett egy-e
nÃ©gyzet alakÃº darabot illeszteni, Ã©s kialakult az Ã©rdekes formÃ¡jÃº tetÅ‘szerkezet. KÃ¶zelebbrÅ‘l megfigyelve a tetÅ‘ kÃ¶rb
lÃ©pcsÅ‘s szÃ©lekkel rendelkezik â€“ ezt alulrÃ³l beragasztott, megnedvesÃ-tett furnÃ©rbÃ³l alakÃ-tottam ki. (MegnedvesÃ-tve
jobban hajlik a faanyag â€“ nem akartam, hogy elhÃºzza a mÃ¡r kÃ©sz tetÅ‘t.)

MÃ¡r korÃ¡bban elkÃ©szÃ-tettem a Victory kÃ©t nagyÃ¡gyÃºjÃ¡t a 68 fontos carronad -okat. EljÃ¶tt az ideje a beÃ©pÃ-tÃ©sÃ¼k
Az Ã¡gyÃºk kÃ¶tÃ©lzete hasonlÃ-t a hosszÃº csÃ¶vÅ± Ã¡gyÃºkÃ©hoz, de van kÃ©t oldalt egy-egy csigasor, amivel a lÃ¶veget
elfordÃ-tani lehet. A carronad Ã©rdekessÃ©ge, hogy a lÃ¶vegtalp elÃ¶l rÃ¶gzÃ-tett, de az Ã¡gyÃº ezen el tud fordulni. MagÃ¡t a
csÃ¶vet egy kÃ¼lÃ¶n talp hordozza, amely hÃ¡trasiklik lÃ¶vÃ©s utÃ¡n.

Most hogy eddig eljutottam, mÃ¡r csak kis lÃ©pÃ©s vÃ¡lasztott el az elÅ‘Ã¡rboc oldalkÃ¶teleinek fÃ¶lrakÃ¡sÃ¡hoz â€“ ez pedig a
oldalÃ¡n lÃ©vÅ‘ tartÃ³hÃ¡lÃ³ elkÃ©szÃ-tÃ©se volt. A hÃ¡lÃ³t tartÃ³ U alakÃº â€žvasakatâ€• 0.8 x 0.8 â€“ as nÃ©gyzetes rÃ©zdr
a fÃ¶lsÅ‘ vÃ©gÃ¼kre kÃ¶tÃ©lszemeket forrasztottam. Ezek a tartÃ³k adjÃ¡k a hÃ¡lÃ³ vÃ¡zÃ¡t â€“ maga a hÃ¡lÃ³ a szemeken Ã¡t
kÃ¶tÃ©lhez van hozzÃ¡kÃ¶tve..

VÃ©gre jÃ¶het az elsÅ‘ oldalkÃ¶tÃ©l! Hogy is nÃ©z ki? Sok fotÃ³ van rÃ³la, tehÃ¡t nem lesz nehÃ©z jÃ³l megcsinÃ¡lni â€“ gondo
ValÃ³ban a kÃ¶telek alsÃ³ rÃ©sze a macskafejekkel sok-sok fotÃ³n megfigyelhetÅ‘. Ã‰s mi a helyzet az Ã¡rboctÃ¶rzs csÃºcsÃ¡n
mert ugyebÃ¡r oda vannak hurkolva. A hurkolÃ¡s sorrendje jÃ³ pÃ¡r kÃ¶nyvben megtalÃ¡lhatÃ³. Vajon lazÃ¡k ezek a hurkok,
vagy szorosak? HajÃ³s Joe â€“ tÃ³l kÃ¶lcsÃ¶nbe kapott kÃ¶nyvben leltem egy megfelelÅ‘ fotÃ³t. MÃ©g egy fontos dolog: a
bandÃ¡zsolÃ¡s. Az elsÅ‘ oldalkÃ¶tÃ©l teljes hosszÃ¡ban, az Ã¶sszes tÃ¶bbi csak a fÃ¶lsÅ‘ huroknÃ¡l vannak bandÃ¡zsolva!

Az Ã¡rboccsÃºcson Ã¡thurkolt sok kÃ¶tÃ©l jellegzetes, Ã©rdekes formÃ¡t mutat. Annyival igazÃ-tottam mÃ©g az Ã¶sszkÃ©pen,
matt feketÃ©vel Ã¡tfestettem a bandÃ¡zsolt rÃ©szeket, mert ez a cÃ©rnÃ¡m egy kissÃ© fÃ©nyes volt. A festÃ©stÅ‘l szerencsÃ©
szÅ‘rÃ¶sÃ¶dÃ¶tt ki, mert valami szintetikus â€žbÅ‘rvarrÃ³â€• cÃ©rnÃ¡val dolgoztam.
Ami mÃ©g fontos, mindkÃ©t oldalon az elsÅ‘ kÃ©t pÃ¡r kÃ¶tÃ©l kÃ¶zrefog egy-egy â€žsisterâ€• blokkot.
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A kÃ¶telek alsÃ³ rÃ©sze a macskafejek kÃ¶rÃ© van hurkolva â€“ szÃ¡momra kissÃ© furcsÃ¡n. A kÃ¶tÃ©l kÃ©t szÃ¡ra nem egym
van fogva, hanem folytatva a hurkot, elmennek egymÃ¡s mellett. ElsÅ‘kÃ©nt a macskafej fÃ¶lÃ¶tt Ã-gy vannak Ã¶sszekÃ¶tve.
Ez a hurok nem szoros, Ã-gy a macskafej kÃ©sÅ‘bb ki-, illetve be-gombolhatÃ³ a hurokbaâ€¦ EzutÃ¡n a kÃ¶tÃ©l vÃ©ge vissza v
hajtva a pÃ¡rja mellÃ© â€“ itt is kÃ©pzÅ‘dik egy kisebb hurok. InnentÅ‘l mÃ©g kÃ©tszer egymÃ¡shoz vannak kÃ¶tve. Figyelem! I
bandÃ¡zsolÃ¡s.

A macskafejeket Ã¶sszehÃºzÃ³ feszÃ-tÅ‘ kÃ¶tÃ©l maradÃ©ka a macskafej fÃ¶lÃ¶tt van viszonylag lazÃ¡n fÃ¶ltekerve. Ami az
oldalkÃ¶telek esetÃ©ben a legnehezebb â€“ a fÃ¶lsÅ‘ macskafejek egy sorban tartÃ¡sa. MegnÃ©ztem a fotÃ³kat â€“ az eredeti s
makulÃ¡tlan (kb. 90%-os), azt Ã©n is megkÃ¶zelÃ-tettem. Az is reÃ¡lis, hogy a feszÃ-tÃ©s sorÃ¡n a fÃ¶lsÅ‘ macskafejek nÃ©me
kifordul a kÃ¶telek sÃ-kjÃ¡bÃ³l, tehÃ¡t sikeresnek mondhatÃ³ az elvÃ©gzett munka.

Az oldalkÃ¶telek megfeszÃ-tÃ©se elÅ‘tt az Ã¡rboctÃ¶rzs fÃ¶lsÅ‘ rÃ©szÃ©t a rugalmassÃ¡ga folytÃ¡n pÃ¡r mm-el lehetett hajlÃ-tg
pedig nem vÃ©kony. A feszÃ-tÃ©st kÃ¶vetÅ‘en mintha megmerevedett volna â€“ mÃ¡r csak a hajÃ³val egyÃ¼tt mozog.

Ez a felvÃ©tel az elÅ‘fedÃ©lzet jobb oldalÃ¡t mutatja majdnem emberi lÃ¡tÃ³szÃ¶gbÅ‘l. A carronad elÅ‘tt lesz mÃ©g egy 12 fonto
rÃ¶vid csÃ¶vÅ± Ã¡gyÃº. SzÃ¡mos oldalkÃ¶tÃ©len kÃ¶tÃ©lszarvak lesznek tovÃ¡bbi mozgÃ³ kÃ¶telek rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re.

Ha az oldalkÃ¶telek fÃ¶nt vannak, jÃ¶het a tarcskÃ¶tÃ©l â€“ ez feszÃ-ti elÅ‘re az Ã¡rbocot. Ã‰rdekessÃ©ge a kialakÃ-tÃ¡sa: az
pÃ¡szmÃ¡k kÃ¶zÃ© vÃ©konyabb kÃ¶tÃ©l van tekerve, fÃ¶lsÅ‘ rÃ©sze bandÃ¡zsolva van, Ã©s egy nagy hurokban vÃ©gzÅ‘dik,
Ã¡rboctÃ¶rzs csÃºcsÃ¡t fogja kÃ¶rbe.

Van egy tartalÃ©k tarcskÃ¶tÃ©l is kissÃ© vÃ©konyabb ennÃ©l. A kÃ©t kÃ¶tÃ©l hosszÃ¡ban egymÃ¡shoz cikk-cakkban Ã¶ssze
kÃ¶tve â€“ ha ellÃ¶vik az egyiket, ne tarolja le a fedÃ©lzetet.
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VÃ©gezetÃ¼l egy lÃ¡tkÃ©p elÃ¶lrÅ‘l..

Folyt. kÃ¶v...
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