Stavebnice mechanické pøedvìsti ÈSD rakouského typu
ve velikosti TT vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu
Nìkolik rad pro práci s lepty
1/ Díly z plechu dostanete buï vystøižením ostrými
nùžkami, nebo pomocí ostrého skalpelu na tvrdé
podložce (sklo)
2/ Zarovnání otøepù - pokud je možno, zkuste odøíznout
otøep pøesnì skalpelem, jinak zabruste jehlovým
pilníèkem nebo smirkovým papírem
3/ Ohýbání - nekteré díly je nutno ohnout do zpravidla
pravého úhlu. Pro tento pøípad jsou na dílech pøedleptány
ohýbací drážky. Aby byl díl ohnut co nejpøesnìji, je dobré
ohýbací drážku "projet" skalpelem a pak ohnout na
nìjaké hranì (výborná je rovnì øezaná hrana sklenìné
tabule)..
4/ Pøed další prací je nutno díly odmastit, napø. lihem,
stejnì tak plochy, kam budeme dílky lepit. Vhodné je také
díly mírnì zdrsnit napø. smirkovým papírem nebo
práškem Toro.
5/ Lepení - plechové dílky je možno lepit k sobì i na plast
gelovým sekundovým lepidlem (napø. Loctite Gel) nebo
lepidlem epoxydovým.
6/ Po lepení celý povrch znovu odmastíme
7/ Celý model nebo díl nastøíkáme základní barvou na
kov, napø. støíbrnou Hammerite.
8/ Další barevná úprava už nevyboèuje z modeláøské
praxe.

Pøedloha
V roce 1918 novì vzniklé Èeskoslovenské státní dráhy zdìdily
prakticky vše po rakouských drahách. To se pochopitelnì týkalo i
systému signalizace, tedy také návìstidel. V prùbìhu èasu byla
návìstidla pochopitelnì inovována, upravována, ale nikdy ne tak,
aby zapøela svùj pùvod. Takže i když napøíklad terè mechanické
pøedvìsti byl èasem zmìnìn z obdélníkového na kruhový, mechanika
návìstidla - systém pohonu terèe a stínítek - zùstala v principu stejná.
Pouze v severních a západních pøíhranièních oblastech se, pøevážnì
jako pøežitek sudetského období, zachovala návìstidla typu
nìmeckého.
V pøípadì hlavního návìstidla tak rozeznáváme "rakouský klacek"
a "nìmecké lízátko", rakouský a nìmecký typ pøedvìsti pak rozlišuje
zpùsob ovládání stínítek. Rakouský typ je zdvihán trnem na páce
terèe, který zapadá do kulisy pøipevnìné pravoúhle ke stínítku. Pøitom
se terè pohybuje v rozmezí 90 stupòù, stínítko pak jen cca o stupòù
60. Neumíte si to pøedstavit? Pak si postavte náš model.
Model
Naše stavebnice si dala za cíl modelovat pokud možno co nejvíce
možných detailù pøedlohy pøi zachování zcela stejného zpùsobu
pohybu èástí pøedvìsti, jako skuteèná "rakouská" pøedvìst. Úkol se
èasem zaèal jevit jako velice nesnadný. U tak malého mechanického
zaøízení už rozhodovaly desetiny milimetru, i ménì.. Vývoj této
drobnosti trval dosti dlouho. Nyní máte jeho výsledek pøed sebou.
Máte na výbìr tøi úrovnì obtížnosti.
A) Mùžete postavit pøedvìst tak, že pohyblivý bude pouze terè, ostatní
detaily budou jen nepohyblivé makety
B) Je možno použít díl 12, který dovolí pohybovat jak terèem, tak
stínítkem, avšak jednodušším zpùsobem, než pøedloha.
C) Pokud se nebojíte hodináøské práce, postavte si pøedvìst "se vším
všudy!"

Návod na stavbu úplné varianty:
Sestavíme patici návìstidla 1. Z dílù 2, 3, 4 sestavíme
stožár návìstidla. Dole má díl 2 pøeènívat, aby zapadl do
patice. Na terè 6 pøipevníme nosný rám 5.
Díl 12 upravíme do podoby dílu 8 odøezáním ráhna se
závažím.Díly 5, 7, upravený 12 budou pohyblivì
pøipevnìny na stožáru. Použijeme k tomu kytarovou strunu
H, nebo mosazný drátek. Oskou ráhna - dílu 7 - je
prostøední otvor.
Kroužky 13 použijeme k nastavení, vypodložkování a
zajištìní dílù na oskách ze struny. Pod dílem 8 bude jedna
podložka, pod dílem 7 dvì až tøi. Díl 8 z druhé strany
zajistíme protizávažím 10.
Díly 5 a 7 spojíme táhlem 9, kde ohneme kraje a trn. Ten
zapadá do kulisy clonky na dílu 12.
Podle možností použitého pohonu použijeme jako táhlo
opìt strunu, zachycenou v jednom ze zbylých otvorù v
ráhnì 7, zpravidla v prvním, pod terèem.
Zbarvení
Provádíme pøed sestavením pøedvìsti. Všechny díly
odmastíme ,a nastøíkame šedou základní barvou na kov.
Terè je zbarven uvnitø žlutì, vystouplá èást je èerná, okraj
bílý.
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Úprava dílu 12
pro stavbu úplné varianty

3

3
2
4

10

4

8

9

1

1

