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Κατασκευάστε ρεαλιστικούς αεραγωγούς
Αναλυτικός οδηγός με τεχνικές και απλά υλικά, που θα σας
βοηθήσει στη κατασκευή αγωγών τετράγωνης διατομής.
1. Αγωγοί διαφόρων λειτουργιών χρησιμοποιούνται συχνά σε διοράματα και επίσης διατίθενται
και ως αξεσουάρ σε κιτ εταιριών. Εδώ θα κατασκευάσουμε μόνοι μας ένα κλασικό αεραγωγό
εργοστασίου, ως εναλλακτική λύση στους προσφερόμενους πλαστικούς. Για τη στήριξή του
στο έδαφος θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ καλό
κιτ της MiniArt με πυλώνες από πλέγμα μεταλλικών ράβδων.
Το μεταλλικό φύλλο, που θα χρησιμοποιήσουμε στην κατασκευή του αγωγού,
θα μας διευκολύνει για τυχόν ρεαλιστικές στρεβλώσεις/τσαλακώματα, κτυπήματα, που θα μας ήταν χρήσιμα σε κάποιο σχετικό σενάριο διοράματος.
Καθώς επίσης το πάχος του υλικού μας θα είναι πιο κοντά στη σωστή απεικόνιση του αεραγωγού υπό κλίμακα - εδώ στην 1:35.
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2. Για τέλεια συμμετρία και γωνιάσματα θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό έτοιμα πηχάκια από
μπάλσα. Τέσσερα των 8 mm θα μας δώσουν ένα
καλό ÇοδηγόÈ για τα 16 mm της διατομής.

3. Για το σώμα του αγωγού θα χρησιμοποιήσουμε φύλλο αλουμινίου, σαν αυτά από συσκευασίες τροφίμων. Ένα απαραίτητο πάτημα με χάρακα θα εξαφανίσει τυχόν ανάγλυφα σχέδια.

4. Θα αξιοποιήσουμε μια από τις ενώσεις του οδηγού κάνοντας την αρχή στο δίπλωμα του αλουμινόφυλλου, μπήγοντάς το στη σχισμή περίπου
2 mm για σταθερότητα.

5. Ολοκληρώνουμε το δίπλωμα και με τη βοήθεια
χάρακα πιέζουμε σταδιακά την επιφάνεια για
σωστό γώνιασμα και εντελώς λεία όψη.

6. Στην ένωση του υλικού μπορούμε να επέμβουμε δημιουργώντας με πίεση σημάδια κόλλησης/ραφής.

7. Ένα τελευταίο τσεκάρισμα πριν την επανατοποθέτηση στον οδηγό για τη συγκόλληση της ραφής με κυανοακρυλική.

8. Στη μια άκρη προσθέτουμε κολάρο συνένωσης
με το επόμενο τμήμα αγωγού. Επίσης μπορούμε
πλέον να κάνουμε και τυχόν τσαλακώματα.

9. Αν χρειαστούμε τρύπες, π.χ. από σφαίρες, προσέχουμε να είναι διαμπερείς και με φορά και
γωνία που ακολουθούν το σενάριό μας.

10. Η στήριξή του αγωγού στο στύλο της MiniArt γίνεται με λωρίδες από ίδιο ή παρόμοιο υλικό,
όπως φύλλο χαλκού, εδώ στην εικόνα.
Καλή επιτυχία και καλές κατασκευές!
Κατασκευή, κείμενο & εικόνες:
Δημήτρης Καρακατσάνης
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11. Σειρά έχει το αστάρωμα της σύνθεσης, ώστε
κατόπιν να βαφούν εύκολα τα ανομοιογενή υλικά μας.

12. Τέλος ακολουθεί το κυρίως βάψιμο, καθώς και
η παλαίωση των τμημάτων και η έκταση των
εφέ προσδιορίζεται -πάντα- από το σενάριο.
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Και μη ξεχνάτε, είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας γκρουπ ÒDioramania The Modellers BandÓ για να
παρουσιάζετε τις δουλείες σας, αλλά και να αναζητάτε συμβουλές και πληροφορίες για μοντελιστικά θέματα.
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