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A Victory Ã©pÃ-tÃ©se kÃ¶zben nÃ©ha elÅ‘re dolgozom â€“ olyan rÃ©szt kÃ©szÃ-tek el, ami csak jÃ³val kÃ©sÅ‘bb lesz beÃ©pÃ
jÃ¶nnÃ¶m, ahogy haladok a hajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©se kÃ¶zben felfelÃ©, Ãºgy egyre tÃ¶bb kÃ¶telekkel kapcsolatos feladat adÃ³dik.
KÃ¶telet fonni tudok, de ezek az angolok nÃ©melyik kÃ¶telet be is bandÃ¡zsoltÃ¡k, mÃ©gpedig egÃ©sz hosszÃ¡ban â€“ lÃ¡sd: e
oldalkÃ¶telek, stb. Ez makett szinten kb. 80-100 cm-es hosszÃºsÃ¡g, amit kb. 0,2 mm-es cÃ©rnÃ¡val kell szÃ©p szorosan
megtekerniâ€¦

A feladat a kÃ¶vetkezÅ‘: feszÃ-tsÃ¼k meg jÃ³l a kÃ¶telet, amit bandÃ¡zsolni fogunk, mert csak Ã-gy fog szÃ©pen rÃ¡tekeredni a
vÃ©kony cÃ©rna. EzutÃ¡n mÃ¡r csak meg kell forgatni ahhoz, hogy a cÃ©rna tekeredjen. A forgatÃ¡s mÃ³dja azonban nagyon
nem mindegy!! Nem forgathatom csak az egyik vÃ©gÃ©t, mert akkor rÃ¶vidÃ¼lni fog Ã©s szÃ©tszakÃ-tja a berendezÃ©st. Nek
az sem vÃ¡lt be, hogy a nem hajtott vÃ©gÃ©re egy csapÃ¡gyazott szabadonfutÃ³ befogÃ¡st alkalmaztam. Ekkor is elÅ‘bb
sodrÃ³dik (tehÃ¡t rÃ¶vidÃ¼l) Ã©s minden recsegni kezdâ€¦

A megoldÃ¡s: egyszerre hajtjuk mind a kÃ©t vÃ©gÃ©t, azonos fordulattal â€“ a tÃ¶bbi mÃ¡r szinte magÃ¡tÃ³l megy (ugyanis elÃ©
cÃ©rnÃ¡t viszonylag lazÃ¡n a megfelelÅ‘ pozÃ-ciÃ³ban tartani, az szÃ©pen fÃ¶ltekeredik a helyÃ©re).

Beszereztem mÃ©g kÃ©t motoros fogaskerÃ©k Ã¡ttÃ©telt (amit a CNC esztergÃ¡ban is fÃ¶lhasznÃ¡ltam). Az egyikbÅ‘l kiszerelte
motort. Egy deszka kÃ©t vÃ©gÃ©re egymÃ¡ssal szemben rÃ¶gzÃ-tettem Å‘ket, Ãºgy hogy a kimenÅ‘ tengelyek egy egyenesbe
essenek. Az egyik vÃ©ge csak egy rÃ©z drÃ³tbÃ³l forrasztott szemet kapott, a mÃ¡sik ugyanezt â€“ megfejelve egy
megduplÃ¡zott befÅ‘ttes gumival (Å‘ lesz a feszÃ-tÅ‘ oldal). MÃ¡r csak a kÃ©t hajtÃ¡st kellett valami kÃ¶zÃ¶s tengellyel
Ã¶sszekÃ¶tni. Erre a cÃ©lra talÃ¡ltam egy mÃ©teres 4 mm Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ± alumÃ-nium rudat, amivel a hajtÃ¡sok szemben lÃ©vÅ
fogaskerekeit kapcsoltam Ã¶ssze. Olyan fogaskerÃ©k-pÃ¡rt vÃ¡lasztottam, ami mÃ¡r nem forog tÃºl nagy fordulatszÃ¡mon,
mert a mÃ©teres tengelyt mÃ¡r nem szerettem volna kÃ¶zÃ©pen csapÃ¡gyazni. EbbÅ‘l az Ã¶sszekapcsolÃ¡sbÃ³l kÃ¶vetkezik,
hogy ennek a kÃ©t fogaskerÃ©knek a tengelye is egy egyenesbe kell, hogy essen!!Â A tengelyekre vonatkozÃ³ feltÃ©telt elÃ©g
kÃ¶nnyen lehet teljesÃ-teni..
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TÃ¡pegysÃ©g: kis dugasz-tÃ¡p kb. 15V-al, de kapcsolgathatÃ³ lefelÃ©, ha esetleg tÃºl gyors lenne. A bekapcsolÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en
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az alÃ¡bbi dolgok tÃ¶rtÃ©ntek: az Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ tengely teszi a dolgÃ¡t, mindkÃ©t oldal jÃ³ irÃ¡nyba Ã©s teljesen egyformÃ¡n fo
Max. fordulaton azÃ©rt a mÃ©teres tengely berezgett, ezÃ©rt kapott kÃ¶zÃ©pre egy kis tÃ¡masztÃ¡st (mÃ©gsem csapÃ¡gyat). A
tÃ¡pegysÃ©get kapcsolÃ³s elosztÃ³rÃ³l hasznÃ¡lom, Ã-gy lÃ¡bbal tudom a gÃ©pet ki-bekapcsolni Ã©s mindkÃ©t kezem szabad
cÃ©rna tartÃ¡sÃ¡hoz..Â Â Â A nem egÃ©szen egy mÃ©teres fonalat kb. 20-25 percÂ alatt teljes hosszÃ¡ban be tudom bandÃ¡z
kellÅ‘ minÅ‘sÃ©gben. Ami mÃ©g szerintem fontos tapasztalat, hogy fekete fonalra fekete cÃ©rnÃ¡t fÃ¶ltekerni azÃ©rt nehÃ©z, m
nagyom mereszteni kell a szemÃ¼nket. A sÃ¶tÃ©tszÃ¼rke fonal â€“ fekete cÃ©rna pÃ¡ros mÃ¡r sokkal jobban lÃ¡thatÃ³ â€“ ezÃ
szemnek kevÃ©sbÃ© fÃ¡rasztÃ³..Â MÃ©g valami: tapasztalatom szerint jobb a bolyhosodÃ³, szÅ‘rÃ¶sÃ¶dÅ‘ (puhÃ¡bb) alapanya
font kÃ¶telet bandÃ¡zsolni â€“ szebb lesz a vÃ©geredmÃ©ny, hengeresebb lesz a kÃ©sz kÃ¶tÃ©l. Az erÅ‘sebb, nem szÅ‘rÃ¶sÃ
fonatot bandÃ¡zsolva a vÃ©geredmÃ©nyen lÃ¡tszanak a fonÃ¡s hullÃ¡mai. (tudom, hogy elÅ‘zÅ‘leg ebbe mÃ©g bele kellene a
mÃ©lyedÃ©sekbe tekerni egy-egy vÃ©kony cÃ©rnÃ¡t, hogy kiegyenlÃ-tÅ‘djenek â€“ de az elÃ©g kilÃ¡tÃ¡stalan harcnak tÅ±nik a
Ã¡tmÃ©rÅ‘kkel, mert nekem csak 3 fÃ©le mÃ©retÅ± cÃ©rnÃ¡m van) Lehet, hogy eleve valami kÃ©sz zsinÃ³rt kellene bandÃ¡zso
Majd utÃ¡nanÃ©zek..

KÃ©sÅ‘bb meg fogom prÃ³bÃ¡lni a 24V-os tÃ¡plÃ¡lÃ¡st, mert a motor 24V-os â€“ kÃ©rdÃ©s, hogy a tengely bÃ-rja-e. A fÃ¶lteker
cÃ©rnÃ¡t nem kell kÃ¼lÃ¶n feszÃ-teni - elegendÅ‘,Â ahogy a sajÃ¡t spulnija fÃ©kezi. A fÃ¶ltekerÃ©s helyÃ©hez kÃ©pest minim
lemaradva kell vezetni, ekkor a menetek szÃ©pen egymÃ¡s mellÃ© kerÃ¼lnek. Bakizni is lehet, ekkor hajtÃ¡s STOP, kÃ©zzel
visszaforgathatÃ³ a fonal akÃ¡r 4-5 fordulatot is, Ã©s ki lehet javÃ-tani, ha esetleg fÃ©lre ment a cÃ©rna..

MÃ¡ra ennyit a technika ÃºjdonsÃ¡gaibÃ³lâ€¦.
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