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Ã•ltalÃ¡ban nem szoktam tÃ¶bb dologba egyszerre belevÃ¡gni, de valahogy megakadtam a Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel (alkotÃ³
vÃ¡lsÃ¡g?). A 2014-es talÃ¡lkozÃ³n viszont kaptam TyrmantÃ³l egy kÃ¶nyvet, a Cinque Ports nefjeirÃµl, mely egy tervrajzot is
tartalmazott, Ã©s teljesen rÃ¡buktam, mivel rÃ©gÃ³ta nÃ©zegettem ezeket a bÃ¡styÃ¡s, Ã¡csolt hajÃ³kat, Ã©s gondoltam
Ã¶sszeÃ¼tÃ¶k egyet a kÃ¶vetkezÃµ talÃ¡lkozÃ³ra. Persze, az Ã¶sszeÃ¼tÃ©s egy kerek Ã©vbe tellett, mÃ©g az ilyen egyszerÃ
kinÃ©zÃµ hajÃ³val is igen sok munka volt, nÃ©hÃ¡ny buktatÃ³val tarkÃ-tva.

A rajz Ã¡tlagos, de hasznÃ¡lhatÃ³, valamint a kÃ¶nyv sok segÃ-tsÃ©get ad, bÃ¡r nÃ©met nyelvÃ», az Ã¡brÃ¡k Ã©s nÃ©hÃ¡ny sz
ismeretÃ©vel el lehet rajta igazodni. De azÃ©rt valami Ã©rdekessÃ©get bele kellett vinnem. Belefutottam az interneten egy
francia XIII. szÃ¡zadi nef adataiba, mely egy kicsit nagyobb az angol nefnÃ©l Ã©s megtetszett a rajzocska is rÃ³la, a gÃ³tikus
bÃ¡styalÃ¡bakkal Ã©s a francia liliomos dÃ-szÃ-tÃ©sekkel.

IsmÃ©t a jÃ³ kis tervezÃµ programomat (Solid Edge) hÃ-vtam segÃ-tsÃ©gÃ¼l, bevittem az eredeti bordarajzokat, mely alapjÃ¡n
kialakult a hajÃ³test, Ã¡tmÃ©reteztem egy kicsit, majd megÃ¡llapÃ-tottam az Ãºj bordÃ¡zatot. TermÃ©szetesen sÃ»rÃ»bbre
vettem, hogy kÃ¶nnyebb legyen palÃ¡nkozÃ¡snÃ¡l az Ã-veket tartani. A bÃ¡styÃ¡kat is Ã¡talakÃ-tottam a hajÃ³ mÃ©rete miatt,
illetve a gÃ³tikus lÃ¡bazatot is megÃ¡lmodtam. AnnyibÃ³l szerencsÃ©s a helyzet, hogy ezekrÃµl igen kevÃ©s, az is elÃ©g torz,
Ã¡brÃ¡zolÃ¡s van, tehÃ¡t ez adott nÃ©mi szabadsÃ¡got, olyanra rajzolhattam, ami nekem tetszik.

A bordÃ¡zatot 4 mm-es rÃ©tegelt lemezbÃµl vÃ¡gtam ki, de ismÃ©t megfogadtam, hogy mÃ¡skor nem hasznÃ¡lom ezt az
anyagot. HiÃ¡ba, nem szeretek vele dolgozni! Beszakad, tÃ¶rik, nehÃ©z a kemÃ©ny ragasztÃ³ miatt formÃ¡ra csiszolniâ€¦ Az
orr- Ã©s fartÃµkÃ©t tÃ¶bbszÃ¶r letÃ¶rtem egy-egy Ã³vatlan mozdulattal.
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AmitÃµl pedig nagyon fÃ©ltem: a klinker palÃ¡nkozÃ¡s. TermÃ©szetesen utÃ¡nanÃ©ztem, hogy pontosan hogyan kell ezt csinÃ¡
de gyorsan elvetettem mÃ©g a gondolatÃ¡t is annak, hogy minden bordÃ¡ba belereszeljem minden palÃ¡nk helyÃ©t (akkor
tovÃ¡bb tartana, mint a Mordaunt!). SzÃ³val az Ã¡lklinker mellett dÃ¶ntÃ¶ttem, mely csak imitÃ¡lja a palÃ¡nkok fedÃ©sÃ©t, de
elÃ©g jÃ³l nÃ©z ki.

A palÃ¡nkokat a szokÃ¡sos mÃ³don elkÃ©szÃ-tettem (kicsit vastagabbra), majd egy szÃ¶gben bemart vezetÃµ csÃºszkÃ¡t
csinÃ¡ltam, melyet befogtam a marÃ³gÃ©p satujÃ¡ba, majd fÃ¶lÃ© Ã¡lltam a marÃ³val, beÃ¡llÃ-tva a vÃ©gleges vastagsÃ¡got.
EzutÃ¡n csak Ã¡t kellett tolni kÃ¶zte a lÃ©ceket. A mart felÃ¼let nem valami szÃ©p, mivel nem volt meg a megfelelÃµ fordulat,
de ez belÃ¼lre kerÃ¼lt.

A bordÃ¡zatot lefelÃ© fordÃ-tva rÃ¶gzÃ-tettem, mivel Ã-gy lefelÃ© kellett nyomnom a palÃ¡nkokat, kÃ¶nnyebb volt az Ã-veket
tartani, illetve rÃ©sek sem lehettek a palÃ¡nkok kÃ¶zÃ¶tt, mert ezt mÃ¡r kÃ©sÃµbb nem lehet tÃ¶mÃ-teni, Ã¶sszecsiszolni. Itt m
le van tÃ¶rve az orrtÃµke!

Az kÃ©t vÃ©gÃ©n szokÃ¡s szerint bevÃ©stem a palÃ¡nkok helyÃ©t, hogy megfelelÃµen rÃ¶gzÃ-tve legyenek. EgyÃ©bkÃ©nt
pillanatragasztÃ³val dolgoztam, pÃ¡kÃ¡val melegÃ-tve elÃµhajlÃ-tottam a palÃ¡nkokat a vÃ©szesebb Ã-veknÃ©l (szinte csak ilye
volt!), illetve rÃ¶viden (3-5 perc) Ã¡ztattam rÃ¶gzÃ-tÃ©s elÃµtt. Ã•gy, hogy a palÃ¡nkok keresztmetszete nem tÃ©glalap volt, sok
nehezebb volt szÃ©pen hajlÃ-tani.

Ã•gy nÃ©zett ki nyersen a palÃ¡nkozÃ¡s.
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Ami eddig nem nagyon lÃ¡tszÃ³dott, a bordÃ¡k kÃ¶zÃ© kis hasÃ¡bokat kellett beragasztanom, mivel nem volt elÃ©g merev a
bordÃ¡zat fÃµleg az Ã¶sszecsiszolÃ¡snÃ¡l. A szÃ¡mok a hasÃ¡bok mÃ©reteit mutatjÃ¡k, nÃ©hÃ¡ny tizedmillimÃ©ter eltÃ©rÃ©s a
kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k!

Az orrnÃ¡l Ã©s a farnÃ¡l, ahol a palÃ¡nk becsatlakozik a gerincbe, el kellett csiszolni/lapÃ-tani a palÃ¡nkok vÃ©gÃ©t, Ã-gy csak e
vonal/Ã-v lÃ¡tszik. Ezt a Youtube-on lÃ¡ttam egy csÃ³nakkÃ©szÃ-tÃµnÃ©l.

AzÃ©rt a palÃ¡nkokat meg kellett csiszolni, a kisebb tÃ¶rÃ©seket, hibÃ¡kat eltÃ¼ntetni, illetve a pÃ¡colÃ¡shoz minÃ©l simÃ¡bbra
elÃµkÃ©szÃ-teni. Ehhez a mÃ»velethez kis hasÃ¡bokra kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ durvasÃ¡gÃº csiszolÃ³papÃ-rokat ragasztottamâ€¦

â€¦Ã©s szÃ©pen egyesÃ©vel tÃ¶bbszÃ¶r Ã¡tcsiszoltam.

PÃ¡colÃ¡sra elÃµkÃ©szÃ-tve, felragasztva a kormÃ¡nylapÃ¡t tartÃ³elemei Ã©s a fedÃ©lzettartÃ³ gerendavÃ©gek. A nÃ©gyes kÃ
lÃ¡tszik, hogy eredetileg a bordÃ¡kon voltak a gerendavÃ©gek, de palÃ¡nkozÃ¡s elÃµtt arra jÃ¶ttem rÃ¡, hogy sokat nehezÃ-tene
a palÃ¡nkozÃ¡son, ha kerÃ¼lgetnem, illesztgetnem kellene, Ã-gy levÃ¡gtam Ã©s utÃ³lag imitÃ¡ltam kis hasÃ¡bok
felragasztÃ¡sÃ¡val.

Elkezdtem a bÃ¡styÃ¡k kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t, egy ragasztÃ³sablont martam az oldalfalak Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡hoz.
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A bÃ¡stya alkatrÃ©szei elÃµkÃ©szÃ-tve.

Ã–sszeragasztva, pÃ¡colva, lakkozva.

A bÃ¡styÃ¡k lÃ¡bazatÃ¡val jÃ³l elszÃ³rakoztam, de ehhez az â€žegyszerÃ»â€• hajÃ³hoz kellett valami, ami feldobja, no meg ezek
a gÃ³tikus boltÃ-vekÃ©rt rajongok, hÃ¡t most megkaptam. A hajlÃ-tott boltÃ-v lÃ©cek elÃ©g nehezen akartÃ¡k felvenni a formÃ¡t
egy pÃ¡rszor Ãºjraragasztottam, mire ilyen lett.

A hajÃ³test Ã©s a bÃ¡styÃ¡k pÃ¡colva, lakkozva Ã©s gyorsan egymÃ¡sra rakva, hogy vÃ©gre lÃ¡tszÃ³djon milyen is lesz.

Itt pihen, alszik a Mordauntâ€¦!

PÃ¡colÃ¡sra elÃµkÃ©szÃ-tve az aprÃ³sÃ¡gok egy rÃ©sze: kÃ¶tÃ©lfogÃ³k, csÃ¶rlÃµ, Ã¡rbockosÃ¡r.

http://hajomakett.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 25 June, 2017, 10:40

Hajomakett.hu - VitorlÃ¡s, hajÃ³, makett

A fedÃ©lzet ledeszkÃ¡zva, helyÃ¼kre kerÃ¼ltek a bÃ¡styÃ¡k Ã©s az Ã¡rboc.

Ezek a hajÃ³k nem voltak tÃºldÃ-szÃ-tve, csak a bÃ¡styÃ¡k oldalÃ¡ra akasztott pajzsok adnak egy kis szÃ-nesÃ-tÃ©st. Ezeket az
aprÃ³ liliomos cÃ-mereket kÃ©ptelen lettem volna megfesteni, Ã-gy egyszerÃ»en kinyomtattam Ã©s rÃ¡ragasztottam pajzsokra.

Egy kis fedÃ©lzeti nÃ©zet, egÃ©sz jÃ³ kÃ©peket csinÃ¡l a telefonom Ã©s kisebb helyre befÃ©r, mint egy rendes fÃ©nykÃ©pezÃ

Most mÃ¡r kezd minden felkerÃ¼lni a hajÃ³ra. A kormÃ¡nylapÃ¡t kÃ¶telekkel volt rÃ¶gzÃ-tve, nem hiszem, hogy tÃºl hirtelen
manÃµvereket tudtak vele csinÃ¡lni.

A kormÃ¡nylapÃ¡t kÃ¶tÃ©lzete a fedÃ©lzeten.

Folytattam a kÃ¶tÃ©lzettel, mely elÃ©g egyszerÃ» egy hÃ¡romÃ¡rbocos galleon utÃ¡n. A macskafejek kÃ©szÃ-tÃ©se volt egy ki
lassabb, mivel nem kÃ¶r alakÃº, hanem ilyen hÃ¡romszÃ¶g-csepp forma. SzeletelÃµs mÃ³dszerrel csinÃ¡ltam, de a hornyokat
az oldalÃ¡ra abszolÃºt kÃ©zzel kellett rÃ¡tenni.
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A hÃ¡tsÃ³ tarcskÃ¶telek Ã©s a csÃ¶rlÃµ, mely a vitorlarudat tartja.

IsmÃ©t egy kÃ¶zelkÃ©p a fedÃ©lzetrÃµl nÃ©zelÃµdve.

A horgonyt vÃ¶rÃ¶srÃ©zbÃµl reszeltem ki, a szÃ¡ra kÃ¼lÃ¶n lett rÃ¡forrasztva. Itt mÃ¡r a festÃ©sre vÃ¡r.

A vitorlÃ¡n elÃ©g sokÃ¡ig meditÃ¡ltam, pontosabban azon, hogy rÃ¡kerÃ¼ljÃ¶n-e a cÃ-mer. A kÃ©zzel festÃ©st azonnal
elvetettem. ElÃµszÃ¶r a sima vitorlÃ¡t feltettem, de valahogy tÃºl egyszerÃ», olyan semmilyen nem volt, valahogy kÃ-vÃ¡nta a
cÃ-mert. Vettem nyomtathatÃ³, vasalhatÃ³ transzfer papÃ-rt, csinÃ¡ltam nÃ©hÃ¡ny prÃ³bÃ¡t, elÃ©g jÃ³nak talÃ¡ltam. FÃ©ltem, h
tÃºl vastag Ã©s fÃ©nyes lesz, de a fotÃ³n egy kicsit tompÃ-tottam Photoshop-pal, Ã-gy egÃ©sz tÃ»rhetÃµ lett. Egy dolgot azÃ©r
elrontottam, mivel vasalÃ³deszkÃ¡n vasaltam, ami ugye egy kicsit puha, Ã©s ahogy belenyomÃ³dott a vasalÃ³, egy kicsit
homorÃº lett. TehÃ¡t abszolÃºt sima, kemÃ©ny felÃ¼leten Ã©rdemes vasalni.

Ã•gy a talÃ¡lkozÃ³ra, egy Ã©v alatt elkÃ©szÃ¼lt a nef. Csak a zÃ¡szlÃ³k hiÃ¡nyoznak, majd a Mordaunt zÃ¡szlÃ³ival egyÃ¼tt
megrendelem.

Nagyon Ã©lveztem ennek a kis hajÃ³nak az Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t, az nagyon tetszett, hogy minden munkafÃ¡zison vÃ©gig kellett men
de nem vÃ¡lt unalmassÃ¡, mert mindenbÃµl csak nÃ©hÃ¡ny darabot kellett csinÃ¡lni. Most visszatÃ©rek a Mordaunt Ã©pÃ-tÃ©sÃ
de nem tartom kizÃ¡rtnak, hogy idÃµvel mÃ©g beszÃºrok valami kisebb hajÃ³t szÃ³rakozÃ¡skÃ©nt.
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