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 Om förebilden

        

Qcg 40-74-945 0183 på spårområdet vid Snyten, senvintern 1993
Denna vagn byggdes om till spårrensare från en äldre Os-vagn, under tidigt 50-tal.
Före UIC-märkningen hade vagnen litteranr SJ 612006
1974 byggdes den åter om och fick då även de rörliga sidovingar som syns på bilden.
Vid revisionen borde vagnen då fått littera Qcg.
(Märkningen vid fototillfället ser ut att vara Qce, men skylten var rätt sliten och texten otydlig)

Vagndata: Längd över buffertar: 9,1 m Vikt: 9,5 ton

Det har funnits olika typer av spårrensare vid de olika trafikbolagen från 20-talet och framåt. Den här 
typen av spårrensare byggdes om från äldre trafikvagnar i verkstäderna i Bollnäs i början på 50-talet.
Beroende på ursprungsvagnen och många ombyggnationer fick de olika individerna ett mycket 
varierat utförande, många hade skivhjul, andra stjärnekerhjul etc., etc.

Spårrensarna används i första hand till att rensa bort intill rälerna. Spårrensarna förknippas oftast med
snöröjning, men användes även för att ploga ballast vid banvallsarbeten.
För att kunna ploga längs rälernas insida behövde ploganordningarna vara höj och sänkbara. Till att 
börja med sköttes detta manuellt, men senare har spårrensarna fått pneumatisk manövrering med 
tryckluft från bromsledningen. 
Plogarna sitter på höj och sänkbara små vagnar med hjul eller glidskenor.

I och med tillkomsten av Tb- och Tc-loken minskade behovet av spårrensare och många har skrotats, 
men så sent som de snörika vintrarna 2010-2011 fick flera av de gamla spårrensarna åter rycka in och
göra tjänst.

Sammanställning av olika typer av spårrensare
Qce: Typ Bollnäs med 2 fasta plogar
Qcg: Typ Bollnäs som ovan plus rörliga sidovingar
Qch: Typ Bollnäs som Qcg plus isskrapa
Qci:  Typ Bollnäs med 2 fasta plogar plus isskrapa
Qcj;  2 fasta diagonalplogar
Qck:  Som Qcj plus isskrapa
Qcl:  Typ Vännäs med 2 fasta plogar

Källa: Tjänstevagnar vid Statens Järnvägar 1967-1977 
            av Lars Koponen och Göran Rönn 1979
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Byggsatsen
Byggsatsen består av etsplåt, buffertar, hjul, rör och tråd för smådetaljer, en gjutdetalj i plast, dekaler 
och CD med byggbeskrivning och ett bildgalleri med detaljbilder.

Byggsatsen behöver kompletteras med följande:
• Färg och lack
• Fungerande koppel om man önskar att koppla samman vagnen med andra vagnar eller lok, t.ex. Tb-koppel.

Detaljer och ”utökad detaljering”

Då vagnstypen redan i original har stor variation i utförandena och vagnarna vid senare revisioner fått olika utrustningsdetaljer  
borde detta inspirera till att göra egna förändringar, kompletteringar och förbättringar.

Modellens utförande är som med alla modeller, en kompromiss i detaljeringsgraden för att komma i mål med att få fram en 
färdig modell.  Då spårrensarna är en väldigt speciell vagnstyp har jag fokuserat på vissa karaktärsdetaljer ”som gör 
spårrensaren”. På det viset finns det andra detaljer som jag missat eller som kanske kunde ha gjorts på ett mer förebildslikt sätt,
Det är här jag hoppas att de noggranna byggarna hittar på egna lösningar och kompletteringar.

För den som önskar förbättra eller komplettera modell kommer här några förslag
• Gjutna fjäderpaket och lagerboxar från Rimbo Grande  (Som kan ersätta de etsade paketen som ingår i 

satsen)
• Bromsslangar
• Lyktor
• Fungerande skruvkoppel 

Några firmor som har extradetaljer till H0-byggen

• Rimbo Grande www.rimbogrande.se
• HNJ Verkstad www.hnjverkstad.eu

• Jeco www.jeco.se

• Habo Hobby      www.habohobby.se

Byggbeskrivningen

Byggbeskrivningen beskriver det sätt som jag använt för att bygga modellen vad gäller metoder, verktyg och färger. Det är alltså
bara rekommendationer, var och en har sina favoritmetoder som man behärskar och det går med all säkerhet minst lika bra att 
jobba efter sitt eget huvud.

Om ”byggprocessen” 
Bygget av modellen kan delas upp i några avgränsade delmoment 
som kan vara bra att tänka på när man planerar bygget.

Läs gärna igenom hela byggbeskrivningen och identifiera de olika delarna innan du sätter igång.
Även om det är en rätt omfattande text- och bildmassa kan det löna sig i slutänden och du får samtidigt en uppfattning om de 
olika momenten och kommer kanske på att du önskar göra en del saker i annan ordning.

1. Bottenplatta och underrede
2. Hytt
3. Räcken och smådetaljer

1. Grund och färdigmålning.
2. Dekaler och slutlackering
3. Slutmontering av fönster, tak och plogslädar

 
I byggbeskrivningen är vagnen märkt med A- och B-ände.
Det har inget med förebilden att göra utan bara för att hålla reda på vilken sida/ände
de olika detaljerna skall monteras. A-änden är den som har den längre plattformen.
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Viktigt vid vikning av etsdelarna
För att forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner om att bygga klippark.
Delarna viks/vinklas på lite olika sätt, ibland i vinkel, 20-90°, ibland i två eller till och med i flera lager.

Där delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck på ena sidan. Vid vikningar nära andra linjer eller 
där kringliggande gods är minimalt kan linjen vara perforerad för att säkerställa att vikningen sker i ”rätt streck”. 

1. Vid normal vikning upp till 90° sitter vikanvisningen på den sida mot vilken vikningen skall göras, man viker alltså ihop 
vikanvisningen så att den inte syns efter vikning i 90°

2. Skall delen vikas samman till dubbel tjocklek finns vikanvisningen istället på utsidan, så att den syns efter vikning. En 
sådan vikanvisning är också betydligt bredare än den förra.

3. I vissa fall görs undantag från denna regel, det finns i så fall noterat i beskrivningen.

Använd alltid stabila mothåll vid vikning, bockningsverktyg, plattänger, stållinjal etc. 
Lödning/Limning
För att sammanfoga delarna kan både limning och lödning användas.
Det går givetvis även att blanda teknikerna på olika detaljer.

Jag har själv limmat de flesta delarna, och beskrivningen utgår ifrån detta, 
men det finns många fördelar med att löda om man brukar använda den metoden. 
Några vikningar av känsliga detaljer skall förstärkningslödas för att bli stabilare.

Vid limning med flytande cyanoakrylat är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan doppa spetsen på 
t.ex. en knappnål i limmet och föra över någon droppe i taget.
Där man sammanfogar flera lager av plåten, som i fjäderpaketen, kan man förutom droppen mellan ytorna även stryka en 
droppe längs kanterna så att den med kapillärkraftens hjälp suger in mellan ytorna.

En introduktion till mässingsbygge och lödning kan man t.ex. hitta på Håkan Grundstedt hemsida
http://hakang.zmn.se/index/41762.html

Lycka till med bygget

Lite blandade byggbilder finns på CD:n.
 Dubbelklicka på filen ”4_galleri.html” så startas ett bildspel i en webbläsare

Övrigt
Stort tack till Håkan Grundstedt och Anders Stéen som provbyggt utvecklingsplåtar och kommit med både förbättringsförslag 
och byggtips till denna modell 
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Förslag på verktyg och hjälpmedel
• Fin  sidavbitare
• Plattång med släta käftar
• Pincett
• Synålar/
• Tandpetare till limning och för 

centrering

• Fina nålfilar
• Skalpell 
• Borrskaft för små borrar
• Borrar 0,5 – 2 mm
• Borr 9-10mm för böjning av plogblad
• Brotschar

• Små klämmor eller klädnypor
•

• Fin stålull
•

Lim: 
• Flytande Cyanoakrylat, 

t.ex. typ Loctite Super Attack
eller gärna något som hugger 
långsammare.

• Plastic Padding Extreme Repair

Lödutrustning för den som önskar löda.
- Lödpenna
- Lödpasta
- Tillbehör

Verktyg som underlättar

Bockningsverktyg ” Hold & Fold”  

Kan köpas in från bl.a. 
- Rimbo Grande  www.rimbogrande.se

Glasfiberborste med reservborst.

Används för att ta bort limrester och för finputsning.
OBS Lämnar damm av vassa glasfiberrester

Kan köpas in från bl.a. 
- Rimbo Grande  www.rimbogrande.se
              
Nitverktyg 

För framtagning av nitimitationer enligt beskrivning ovan.

Kan köpas in från bl.a. 
- Rimbo Grande  www.rimbogrande.se

Smyckestänger med olika böjningsradier Inköpt på 
mineralmässa från danska Obsero. 

Praktiska för att böja mindre detaljer som 
t.ex. plogbladen till Qcg.

obsero@post11.tele.dk  
(inte säkert adressen är aktuell)
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Byggsatsens innehåll
(Antal inom parentes avser

delar i reserv)

Etsplåten   Nr Beskrivning

000 Spårviddsmall för hjulaxel
  01 Underrede

02 Golv
03 Axelenhet A-ände
04 Axelenhet B-ände
05 Fjäderpaket
06 Plogslädar
07 Plogfästen
08 Delar till hjul vid plog, 4 satser (8a, 8b, 8b, 8c)
09 Plog, sidovingar (9a+9b)
10 Plog, sammansatta par av fasta plogar
11 Fäste för plogsläde, 
12 Koppelkrokar
13 Skruvkoppelimitation
15 Hytt, väggar
16 Hytt, dörrkarmar
17 Hytt, dörrblad
18 Hytt, dörrhandtag
19 Hytt, fönsterkarmar med vindskydd
20 Hytt, fönsterkarmar
21 Hytt, skyddstak för gasoltuber
22 Golv, golvplåt
23 Detalj, reglage för plogsläde
24 Detalj, täcklock för plogreglage
25 Detalj, stativ för trycktank  (används ej)
26 Detalj, ställ för gasolbehållare 

(används ej i satser från 202 och senare)
27 Detalj, sidostycken till stativ för trycktank (anv. ej)
28 Detalj, hållare för bromsvev
29 Detalj, fästplatta till reglage för plogsläde
30 Detalj, vagnkortshållare
31 Fronträcken med hållare för reglage till sidovingar
32 Sidoräcken kort plattform ,sida med stege 32a+32b
33 Sidoräcken kort plattform, sida utan stege
34 Sidoräcken lång plattform, sida med stege 34a+34b
35 Sidoräcken lång plattform, sida utan stege
36 Sidostegar
37 Märkningsskylt, ”UIC                         (Efter 1970)
38 Märkningsskylt, Text
39 Märkningsskylt, ”Växlas försiktigt”
40 Märkningsskylt, Tjänstevagn             (Före 1970)
41 Täckplåt för röröppning på vagnssida
42 Vevreglage för broms (1) sidovingar (4) reserv (1)
43 Bromsmekanism, stativ
44 Bromsmekanism, axel
45 Bromsmekanism, bromsbackar
46 Tak
47 Dropplister till tak
48 Skyddslock till kaminrör
49 Fäste till skyddslock för kaminrör
50 Täckplåt för kaminrörets anslutning mot tak

 Övriga detaljer
Påse med hjul och 3D-printad 
tank, 
  buffertar, rör och tråd

60 Buffertar av svärtad mässning, flata                                        
61 Buffertar av svärtad mässning, välvda
62 MRW Hjulaxlar med skivhjul 10,8 mm 
63+67 Tryckluftstank med toppventil, 3D-printad           
64 Mässingsrör       2,0 mm diam, längd 30 mm    -  till kaminrör                                   
65 Mässingsrör       3,2mm diam,  längd 20 mm    -  till reglage för plogsläde
66 (före 2020) (Aluminiumrör,    3,2 mm diam. längd 20 mm    -  till gasoltuber  )                            
66 (Efter 2020) 3D-sats med två gasoltuber                                          
68 Mässingstråd    0,5 mm diam, längd 50 mm    -  till skruvkoppel o tankrör
69 Knappnålar       0,5 mm diam

Påse med dekaler och OH-film 70 Dekaler
71 Remsa med OH-film till fönsterrutor
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• Låt helst detaljerna sitta kvar på etsplåtarna tills det är dags att montera dessa, eller klipp bort och 

sortera detaljerna i en förvaringslåda. 

• Om du skall löda kan det vara lämpligt att förtenna nödvändiga delar innan de tas bort från plåten.
Vad som är nödvändiga delar är upp till var och en, men det kan t.ex. vara de delar där man skall knacka
fram nitmönster och andra delar man önskar lite styvare.

• Hål som behöver förborras kan också vara lättare att borra med detaljen kvar på plåten.
Normal sett är det bara ett hål på denna modell som behöver förborras, men ibland har etsningen inte 
”tagit” fullt ut och då kan mindre hål behöva tas upp med brotsch eller borr.

• Hålet i taket för kaminröret behöver göras lite större för att kaminröret skall gå igenom
Det skall dessutom filas upp lite ovalt så att röret kan sicka upp lodrätt, trots takets böjning.

• När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare, eller brytbladskniv. Klipp så långt bort 
från detaljen som möjligt, dvs. så att nästan hela fästnabben blir kvar på detaljen. Detta förhindrar att 
detaljen dras skev när du klipper. 
Ett undantag finns på denna plåt och det gäller fästnabbarna för golvdetaljen (2) som skall klippas nära 
detaljen. Detta för att inte förväxla fästnabbarna med de sidostag som skall vara kvar på detaljen.
(Det finns noterat i beskrivningen)

• När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt, därefter putsas 
resterna bort med en fin nålfil

• OBS
Spara ramen till plåten även när du klippt bort alla detaljer.
På ramens vänstra sida finns en spårviddsmall som kan användas för att kontrollera att hjulen ha fått 
korrekt avstånd när de monterats på axlarna.

•
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