Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

SzalagfÅ±rÃ©sz vs. KÃ¶rfÅ±rÃ©sz & lombfÅ±rÃ©sz
Contributed by KovÃ¡cs ZoltÃ¡n
2010. December 23. Thursday 21:02
Last Updated 2010. December 23. Thursday 21:37

There are no translations available
Sokat Ã¡lmodoztam arrÃ³l, hogy legyen egy Proxxon asztali kÃ¶rfÅ±rÃ©szem. IdÅ‘ kÃ¶zben szert tettem egy Proxxon asztali
lombfÅ±rÃ©szre (DSH/E) majd egy FET kÃ¶rfÅ±rÃ©szre. Az elsÅ‘ hasznÃ¡latok sorÃ¡n Ã¡tÃ©rtÃ©keltem egy kicsit Å‘ket. (Persz
nem jelenti azt, hogy ne lennÃ©nek a munkÃ¡hoz Ã©rtÃ©kesek vagy nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlenek.)
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ElsÅ‘ sajÃ¡t Ã©pÃ-tÃ©sÅ± (nem kÃ©szletbÅ‘l) hajÃ³makettembe belevÃ¡gva vÃ©giggondoltam mire lesz szÃ¼ksÃ©gem. Mint s
hajÃ³makett, ez is rÃ©tegeslemez vÃ¡zra fog Ã©pÃ¼lni, tehÃ¡t ki kell vÃ¡gnom a rÃ©tegeslemezt alakra. Ehhez kellett a gÃ©pi
lombfÅ±rÃ©sz. Minden gond nÃ©lkÃ¼l ki lehet vÃ¡gni vele, de kellÅ‘ odafigyelÃ©st Ã©s tapasztalatot kÃ-vÃ¡n. A szÃ©lek nagyo
hullÃ¡mosak lettek, egy pillanat elbambulÃ¡s Ã©s rÃ¶gtÃ¶n belevÃ¡gtam a tiltott zÃ³nÃ¡ba.
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A hajÃ³hoz szÃ¼ksÃ©geltetik palÃ¡nk Ã©s egyÃ©b lÃ©cek. Ezek mÃ©rete pl. 1x8mm, 2x2mm, stb. Ezeket gÃ©pek nÃ©lkÃ¼l
elÅ‘Ã¡llÃ-tani szinte teljesen lehetetlen. Ehhez vettem a Proxxon FET-et Ã©s hozzÃ¡ 0,5 mm vastag vÃ¡gÃ³tÃ¡rcsÃ¡t. Sajnos ezt
nem sikerÃ¼lt rÃ¡tennem a gÃ©pre, melyet mÃ¡r jeleztem a gyÃ¡rtÃ³nak. Most vÃ¡rom a vÃ¡laszukat. Addig is a hozzÃ¡adott
1,5 mm-es tÃ¡rcsÃ¡t hasznÃ¡lom. Ã‰pÃ-tkezÃ©sbÅ‘l kimaradt parkettÃ¡val kisÃ©rleteztem. A tÃ¶lgy parketta szinte teljesen
hasznÃ¡lhatatlan volt, eltÃ¶rt, behasadt, elrepedt, stb. Az akÃ¡c ennÃ©l jobb eredmÃ©nyt adott, de a hajÃ³hoz nem
hasznÃ¡ltam volna fel.
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A pÃ¡romtÃ³l karÃ¡csonyra faanyagot kaptam. ElmentÃ¼nk a Zatik faÃ¡ruhÃ¡zba, ahol sokfÃ©le fa kaphatÃ³. Mivel a
Constructo kÃ©szletbÅ‘l ismertem a sapelly-t, azt mindenkÃ©ppen kellet szereznem, a tÃ¶bbit meg rÃ¡nÃ©zÃ©sre vÃ¡sÃ¡roltuk.
Ã¶sszes faanyag nem volt drÃ¡gÃ¡nak nevezhetÅ‘, mert nem kerÃ¼lt annyiba mint egy kÃ©szlet, viszont nem egy hajÃ³ jÃ¶n ki
belÅ‘le. A faanyag az legalÃ¡bb collos (25,4mm) vastagsÃ¡gÃº, de inkÃ¡bb 2 collos, melyet mÃ¡r bajosan tudok vÃ¡gni a
kÃ¶rfÅ±rÃ©sszel. Innen eredt az Ã¶tlet, hogy szalagfÅ±rÃ©szt kellene kiprÃ³bÃ¡lni. Vettem egy kÃ-nai tÃ-pusÃºt, majd nekiestem
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A parkettÃ¡kat gyÃ¶nyÃ¶rÅ±en felvagdalta 5mm szeletekre Ã©s abbÃ³l kÃ©szÃ-tettem 1mm vastag palÃ¡nkokat. TÃ¡nyÃ©ros
csiszolÃ³val picit meg kellett hÃºzni, Ã©s ez mÃ¡r tÃ¶kÃ©letesen megfelel a cÃ©ljaimnak. Annyi megkÃ¶tÃ©ssel, hogy nem szab
neki nyomni, mert akkor elkezd kanyarogni benne a vÃ¡gÃ³lap Ã©s hullÃ¡mos lesz. EzutÃ¡n rÃ©tegeslemezbÅ‘l kellett mÃ©g
vagdalnom pÃ¡r mintÃ¡t, melyet ezÃºttal szalagfÅ±rÃ©sszel oldottam meg. GyÃ¶nyÃ¶rÅ±en vezethetÅ‘, Ã-velhetÅ‘, de az
egyenesek is szebbek lettek, rÃ¡adÃ¡sul sokkal gyorsabban haladtam vele.
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Nekem, mint kezdÅ‘ hajÃ³makettezÅ‘nek, az a vÃ©lemÃ©nyem, hogy ha valaki a gÃ©pesÃ-tÃ©sen tÃ¶ri a fejÃ©t, Ã©s olvasom
vÃ¡gyakozik egy proxxon kÃ¶rfÅ±rÃ©szre, akkor inkÃ¡bb egy szalagfÅ±rÃ©szt vegyen olcsÃ³bban, mellyel lÃ©ceket, palÃ¡nkoka
is tud vÃ¡gni, illetve mintÃ¡kat is tud kivÃ¡gni rÃ©tegeslemezbÅ‘l. Ez a gÃ©p kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 20-30.000.- Ft kÃ¶rÃ¼l mozog, mÃ
egy kÃ¶rfÅ±rÃ©sz ennÃ©l drÃ¡gÃ¡bb.
Â

Akkor mÃ©gis mi az elÅ‘nye a kÃ¶rfÅ±rÃ©sznek? NÃºtok marÃ¡sa, rÃ¡csok kÃ©szÃ-tÃ©se, keresztirÃ¡nyÃº vÃ¡gÃ¡snÃ¡l sokkal
anyagok vÃ¡ghatÃ³ak vele, mÃ-g a szalagfÅ±rÃ©sszel csak a kinyÃºlÃ¡s erejÃ©ig lehet. A lombfÅ±rÃ©sz esetÃ©ben meg sokka
kisebb Ã-veket, rÃ©szletgazdagabb kÃ¶rvonalakat lehet vÃ¡gni.
Â

OszkÃ¡r barÃ¡tom ajÃ¡nlÃ¡sÃ¡ra kiprÃ³bÃ¡ltam a tÃ¡nyÃ©ros csiszolÃ³t. Ez tÃ©nyleg nagyon nagy segÃ-tsÃ©gemre van a
â€žmunkÃ¡banâ€•, visszaemlÃ©kezve a Santa Maria palÃ¡nkjaira, melyeket mÃ©g kÃ©zzel csiszoltam Ã©s hÃ©zagosak is lette
rÃ¡adÃ¡sul sok ideig is tartott. Ezt is ajÃ¡nlom, mint (majdnem) nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen eszkÃ¶zt.
Â

VÃ©gezetÃ¼l bemutatok kÃ©t â€žfÃ©lgyÃ¡rtmÃ¡nytâ€•melyek kÃ¶zÃ¼l az elsÅ‘ a palÃ¡nkok vÃ¡gÃ¡sa. Ebben nincs nagy Ã¶rd
ElÅ‘szÃ¶r a deszkÃ¡bÃ³l ki kell vÃ¡gni a palÃ¡nk szÃ©lessÃ©gÃ©nek megfelelÅ‘ lÃ©cet, majd ezt fel kell szeletelni. Tapasztalato
mutatja, hogy szeletelÃ©snÃ©l minden vÃ¡gÃ¡s utÃ¡n fordÃ-tgatni kell a fÃ¡t (amelyik vÃ©gÃ©vel vÃ©geztem, azzal kell kezden
Ã-gy kevÃ©sbÃ© lesz vÃ¡lyÃºs. A palÃ¡nkok mÃ©g sorjÃ¡sak, meg kell hÃºzogatni a csiszolÃ³n.
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Â A mÃ¡sik fÃ©lgyÃ¡rtmÃ¡nyom a fa rÃ¡cs. Ezt a gyÃ¡rtÃ¡stechnolÃ³giÃ¡t egy francia hajÃ³makettezÅ‘tÅ‘l lestem el. Egy lemezbe
nÃºtot vÃ¡jt, majd a fÅ±rÃ©sztÃ¡rcsa Ã¡tmÃ©rÅ‘jÃ©nÃ©l hajszÃ¡llal vÃ©konyabb pÃ¡lcÃ¡t ragasztott. Ezzel teljesen pÃ¡rhuzamo
kÃ¶rfÅ±rÃ©sz. A pÃ¡lca vezeti meg az Ã©ppen soron kÃ¶vetkezÅ‘ nÃºt vÃ¡gÃ¡sÃ¡t. A rÃ¡csot kÅ‘ris padlÃ³bÃ³l kÃ©szÃ-tettem.
FelvÃ¡gtam 4mm vastagra, belemartam a nÃºtokat, ezek utÃ¡n szalagfÅ±rÃ©sszel felszeleteltem, csiszoltam, Ã¶sszeraktam,
megint csiszoltam. Az igazi puszpÃ¡ngbÃ³l lett volna, de azt nem tudtam beszerezni.
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