Generatorvagn Qax (F5/FV1)

Byggbeskrivning
Etsad byggsats i skala N
Ver 5.32 2018-03-04

För plåtar från och med version 5.3 (2018)

Om förebilden
Vagnstypen går som generatorvagn i makadamtågen tillsammans

med makadamvagnarna av typen Qbx.
Denna variant är en ombyggd resgodsvagn av typen F5/FV1

Byggsatsen
Byggsatsen består av en etsplåt, buffertar, hjul samt koppel.
Byggsatsen behöver kompletteras med följande:
•

”Fönsterglas” i form av OH-film som får skäras till.

•

Färg och fernissa.

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.

1. Bottenplatta och korgstomme
2. Korgsidor och ändplattformar
3. Axelfästen under bottenplattan

4. Grund och slutmålning.
5. Fönster och smådetaljer på korgen

och underrede.
6. Dekaler och slutlackering
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

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.
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 och både använda limning och lödning på olika detaljer.
I byggbeskrivningen beskrivs sammansättning med lim.
Det finns säkert många detaljer som bättre passar för lödning om man brukar använda den metoden.
Vid limning med flytande cyanokrylat är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan doppa
spetsen på en knappnål i limmet och föra över någon droppe i taget.

Förslag på verktyg och hjälpmedel
• Fin sidavbitare
gärna en Photo etch cutter
• Plattång med släta käftar
• Pincett
• Synålar / tandpetare
till limning och för centrering

•
•
•
•
•
•

Fina nålfilar
Skalpell
Borrskaft för små borrar
Borrar 0,3 – 1 mm
Brotschsats 0,3-1,2 mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva

Små klämmor eller klädnypor

•

Fint stålull

•

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

•

Lim:
• Flytande Cyanoakrylat, snabbt,
typ Loctite Super Attack
• Flytande cyanoakrylat, långsammare
typ Zap-a-gap grön.
• Plastic Padding Extreme Repair
Verktyg som underlättar
Bockningsverktyg ” Hold & Fold”
Kan köpas in från bl.a.
- Habo Hobby habohobby.s

Glasfiberborste med reservborst.
Används för att ta bort limrester
och för finputsning.
OBS Lämnar vassa glasfiberrester
Kan köpas in från bl.a.
- Habo Hobby habohobby.s

Lycka till med bygget!

Byggsatsens innehåll
Etsplåten

Nr
01
02
03
04
5
6

Beskrivning
Bottenplatta

Antal
1

Stomme till vagnskorg
Mellanväggar – 4A, 4M, 4B
Yttersida
Yttersida

1
3
1
1

09a
09b
10
11
12a
12b
13
14a
14b

Axelfäste, A-del
Axelfäste, B-del
Fjäderpaket
Bromsar, ett paket till varje hjul
Plattform A-ände
Plattform B-ände
Buffertplankor
Stege Kortände A (2 delar)
Stege Kortände B (2 delar)

1
1
4
4
1
1
2
1
1

15
16

Eldetaljer till plattformsräcken
Koppelkrokar, + 2 extra

2*2
2+2

18
19
20
21
22

Rambalksdetalj, låda
Rambalksdetalj, platta
Undersida, detalj 1, del 1
Undersida, detalj 1, del 2
Undersida, detalj 2, mittendetalj
Undersida, detalj2, yttre delar

1
1
1
1
1
2

25
26

Tak
Takändar

1
2

Följande delar sparas på plåten
tills de målats.
30
34

Räcken, hyttände
Bromsvev + 2 extra

4
2+2

40
41
42
43
44
45

Buffertar
Isolerade hjulaxlar
Koppelficka med NEM-fäste
Koppelkrok Rapido med NEM-fäste (Fleischmann)
Ventilhuvar, Delar av rundstav, styren 2,3mm diam.,

4
2
2
2
3

Övriga detaljer

•
•

•

•

Låt helst detaljerna sitta kvar på etsplåten tills det är dags att montera dessa, eller klipp bort och sortera
detaljerna i en förvaringslåda.
När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare, gärna en ”Photo Etch Cutter”, en
specialavbitare för etsplåtar. 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.
När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt, därefter putsas resterna
bort med en fin nålfil
Delarna 30 och 34 kan sparas på etsarket tills de är målade (både grundmålning och slutstrykning med svart)

Bygge
Bottenplatta och korgstomme -

•
•
•

Ta loss bottenplattan (1) från etsarket
Vik ner både lång- och kortsidor 90°
Vik in de fyra flikarna på långsidornas ändar.

•

•

Ta loss korgstommen (3)
Vik samman korgstommen (3)
Börja med vecket vid dörröppningen vid
kortsidan på mitten av detaljen (B-sidan)
Se till att göra mothåll med en plattång över
dörröppningen på långsidan så att vikningen
verkligen görs i vikanvisningen och inte vid de
tunna partierna vid dörröppningen.

•
•

•
•
•

•

Limma/löd i skarven enligt bild
Passa in korgstommen mot bottenplattan
Tapparna på korgen skall passa i urtagen
Limma/löd
Vik in flikarna i ”dörröppningarna
Vik stödflikarna på mellanväggarna
4A, 4M, 4B, och passa in enligt bild.

Korgsidor
Montering av korgsidor mot korgstommen
• Kontrollera att delarna hamnar enligt
märkning och att fönstrens placering
stämmer.
• Gör monteringen på en sida i taget.
• Fäst varje väggsida (5) (6) för sig.

•

•

Stryk ut lim på korgstommen under hela
detaljen, helst lim som är lite ”långsammare”
och inte hugger direkt
Passa noggrant in korgsidan
Fönsterramarna skall vara synliga i samtliga
fönster.

Använd gärna småklämmor eller klädnypor för att
klämma ihop sidorna mot stommen längs alla
kanter.

•

•

När sidans båda väggar fixerats och limmet
torkat ordentligt skall kortsidorna vikas in
och fästas på samma sätt
Kontrollera att de invikta väggarna passar
mot dörröppningarna.

Plattform

Plattformarna (12) består av golvbrädor, räcken
och sidostegar, etsade i en del som viks till rätt form
12a och 12b skall byggas spegelvända.

•

Vinkla upp sidokanterna på stegarna
Vinkla ned de båda stegarna

•
•
•

Passa in plattformarna på vagnen
12a skall placeras i den A-märkta änden
12b skall placeras i den B-märkta änden

•

Man kan vänta med att fästa plattformarna
till efter målning så att man lättare kommer
åt med färg överallt.

•

•

Vik upp fotstegen på stegarna
Håll mot med en flacktång och peta försiktigt
upp fotstegen med spetsen på en tunn
skruvmejsel
Vinkla ned räckets överkant.

•

Vinkla upp räcket och räckets dörr

•
•

•

•

Hålen för buffertar i buffertplanka/underrede
skall vara 1 mm i diameter. Justera eventuellt
med 1mm borr.
Passa in och fäst buffertplankor (13) med
hjälp av buffertarna (40) som sedan limmas
fast och justeras i korrekt läge (Vinkelrätt
och vågrätt)

•

•
•

Kontrollera att hålet för koppelkroken(16)
passar. Eventuella limrester tas bort med fin
borr/skalpell.
Stick in koppelkroken genom hålet
Vik den inre fliken i 90° och fäst mot insidan
av buffertbalken.

(15.1) och (15.2) är ett par små eldosor som skall fästas på räckets utsida
Fästbenen klipps bort.
(15.1) skall vikas och båda delarna monteras med ”plupparna" utåt

Stegar på kortsidorna

Varje stege (14a och 14b) består av två delar.
• Huvuddelen (1) med räcken, ett fotsteg och monteringsplatta viks enligt bilderna ovan
• Ett extra fotsteg (2) som placeras enligt högra bilden
• Fixera med lim/lödning

•
•

Stegarnas fästplattor skjuts in i urtagen under golvet på plattformarnas öppna sida.
Man kan vänta med att montera stegarna tills efter målningen.

Vagnens undersida – del 1

•
•

•

Axelfästen 2 st.
Fjäderpaket 4 st.
Bromsar 4 dubbla

Fjäderpaket

Samtliga fyra fjäderpaket (10) viks enligt bilderna.
Spåret i vikanvisningarna skall vara på ”utsidan”
eftersom delarna skall vikas samman.

•

•

Vik samman delarna med fjäderbenen
Vänta med att vika den sista delen med
”locket”. Hålet skall vara öppet för att kunna
centreras mot hålet på axelfästet

Axelfästen
Montering av de fyra fjäderpaketen görs på samma sätt på samtliga axelfästen.

•
•
•

Vinkla axelfästenas (9a)+(9b) hållare i c:a
90°. Här är det 90° vikning, så här skall
vikanvisningens skåra vara på ”insidan”
Prova med en hjulaxel (41) att avståndet och
vinkeln blir bra så att hjulaxeln löper fritt,
men ändå hålls kvar i fästet.
Avståndet mellan fästena skall vara c:a
13,5mm

•
•
•

•

Fäst fjäderpaketen på axelfästena
Passa in delarna så att fjäderpaketen
monteras i våg och hålen centreras.
Använd t.ex. en tandpetare för att centrera
hålen, eller låt hjulaxeln sitta kvar under
monteringen
Försök att hålla hålen och hjulaxlarna rena
från lim.

•

Vik nu in och fäst den sista delen med
”locket” på fjäderpaketet över hålet.

•
•

Tag bort lim som kommit i hålet och justera
vinkel/avstånd så att hjulen löper fritt och
lätt.
Tag därefter åter bort hjulaxlarna.

Bromsar

•
•
•

Vik till och fäst bromspaketen (11) mot bottenplattorna på axelfästena.
Det finns ett höger och ett vänsterpaket till varje axelfäste.
Bromspaketens yttre flikar viks och fästs som distanser mot axelfästets sidokanter

Montering av axelfästen på bottenplattan
A-ände – Fixerad montering
Axelfästet (9a) skall vara fast
monterat och kan därför limmas
fast.
•
•

•

Droppa lite lim på
underredets botten
Passa in axelfästets tappar
i underredets urtag på Bsidan.
Alternativt löds delarna
samman

B-ände – Rörligt axelfäste
•

Axelfästet (9b) skall vara aningen rörligt för att förbättra vagnens gångegenskaper i kurvor.
Axelfästet skall därför ej limmas
•

Passa in axelfästets tappar i underredets urtag på B-sidan.

•

Vik ner tapparna mot bottenplattans ovansida,
men inte ända ner.
Låt det bli ett glapp på c:a 1 mm.

•

På detta vis blir axelfästet lite glappt och rörligt.

Taket

Taket (25) skall böjas så att det passar profilen på
takändarna (26).
• Den tunna delen av taket skall vara jämnt
kupad med de prickade förstärkningarna på
takets insida
• Börja med att vinkla långsidornas kanter
ungefär i 45 graders vinkel, försök att hålla
kanterna raka

•
•

Ett sätt att få en jämn böjning är att rulla ett slätt, runt
rör, fram och tillbaka över takets insida.
Ett rör med 15-16 mm yttre diameter passar bra.
• Bäst är att lägga plåten på ett jämnt men lite
mjukt underlag, t.ex. en tunn filt, restbit av en
kapaskiva etc.

Kontrollera profilen och långsidornas kanter mot takändarna och vagnskorgen.
Limma fast ändstyckena (26)

Tre ventiler skall monteras över de små hålen på taket.
• Ventilerna skärs till av medföljande
styrenstav, c:a 2mm långa bitar.

Målning
•

Förberedelser.

Om du har limmat är det dags att ta bort alla limrester. Bra verktyg är glasfiberraderare och vass kniv.

Slipa och skrapa omväxlande med raderaren och kniven de matta limytor som framträder när man
slipat med raderaren.
• Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-röd eller liknande
för att få bort eventuellt fett på ytorna.
Allmänt
Målning och lackering görs med fördel med airbrush eller sprayfärger.
Penselmålning kan också användas om man försöker måla tunna jämna lager.
•

Grundmålning

Bör göras med någon form av primer för metallytor.
Finns i sprayburk hos Clas Ohlsson, Biltema, bilfirmor m.fl.
De flesta är grå, men även brunröda varianter finns.
Skall modellen målas gul är det lämpligt med en ljust grå primer.
Vissa bruna kan användas även som slutstrykning om modellen skall bli SJ-brun.

Korg
(Banverksgul)

Korg, rambalk och plattformsräcken målas i någon ”Banverksgul” kulör.
Den kan både vara blekt ljust gul eller mer fylligt gul.
För en blekgul variant kan man använda:
- SMJ / Precision Paint, S100 Gul (”Rälsbussgul” blekt med lite vitt. )

Korg (SJ-brun)

Korg, rambalk och plattformsräcken målas i SJ-brunt.
Antingen SMJ:s SJ-färg eller rödbrun primer enligt ovan
- SMJ / Precision Paint, S103 Rödbrun SJ92
- Oblandad för leveransutförande
- Blandad med 10-15% Humbrol vit 22 för åldrat, solblekt utseende

Undersida
Fönsterbågar
Stegar på
kortsidorna

Svart eller brunsvart beroende på skick.
Träramar, målas i gulockra/brunockra beroende på skick
Färg skiftar mellan olika individer
- Samma färg som karossen
- Svarta
- Röd/orange

Tak

Färgen på vagnarnas tak har skiftat, allt beroende på tidpunkt för revidering och tid i drift

Smådetaljer

Taken på Banverkets vagnar är oftast ljust gråa, men oftast kraftigt smutsade
med rostränder.
De smådetaljer, handtag, räcken m.m. som sparats på plåten skall målas innan montering.

•

•
•
Klarlack

Grundmålas med grått,
Slutmålning med blank svart

Som avslutning lackas modellen med blank klarlack som är ett bra underlag för de
dekaler som senare skall placeras på vagnssidorna

Montering av de sista detaljerna
Fönster

•

Skär till bitar av t.ex. OH-film till
fönsterrutor
Sidofönster c:a 5*7 mm
Fönster vid vagnsände 4*7 mm

•

Stryk ut någon droppe tunt CA-lim runt
fönstrens insida och passa in rutorna

Underredet – detalj 18 och 19

•

De två ”lådorna” (18+19) viks och fästs i nära hjulen i vagnens a-ände

Underredet – detalj 20+21

•

Vik del (21) enligt bild och fäst den enligt bild på den långa delen (20)

Underredet – detaljer 22 och 23

•

Vänster och höger stödfäste (23.1 och 23.2) viks enligt bilden
Vik ”foten” på del (22) och fäst de båda stöden enligt bild

•
•

Del 20+21 fästs på bottenplattan i modellens A-ände längs mittlinjen
Del 22+23 fästs på bottenplattan i modellens B-ände lite åt ena sidan

•

Handtag, handräcken och plattformsdetaljer
•
•

•

Detaljer målas svarta innan montering.
Instruktionen visar vagnens ena sida.
Montering görs på samma sätt på den andra sidan
Klipp loss de målade räckena från plåten

(30) Handräcken monteras på korgens kortsida
• Rensa och justera hålen i korgsidan med 0,40,5mm borr
• Vik fästtapparna och montera räcket.
•

•

Spar fästtapparna, de skall vikas och
stickas in i hålen som fäste
Samtliga räcken fäst med en droppe CAlim i varje ände.

(34) Bromsvevar
• Fästs upptill i spåret i sargkanten
samt med fästtappen på sidan i passande hål i
sargen

Samtliga delar fästs med en droppa CA-lim i varje ände

Taket monteras på vagnen

•

Dekaler
Märkningen av vagnarna har skiftat på de olika individerna.
Studera gärna bilder av vagnarna för att se variationerna.
Dekalarket innehåller möjlighet att välja tre skilda vagnsnummer.
Några olika Banverksdekaler ingår också.
Kombinera fritt eller följ förslagen som bifogas
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära
trycket som möjligt.
Då de flesta dekaltexterna är vita finns ett antal svarta skärmarkeringar på dekalpappret.
1. Skär först ett lätt snitt efter skärmarkeringarna runt varje dekaltext som bara går igenom dekalpappret.
2. Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför markeringen, så skadas inte texten
på de små dekalerna.
3. Blötlägg dekalen i 20-30 sekunder
4. För därefter över dekalen direkt från det våta pappret till modellen, efter att ha petat bort de delar av
bärfilmen som ej skall vara med.
5. När dekalerna har torkat skall hela modellen klarlackas, helst med lack av vattenbaserad typ.

Kopia (förstorad) av dekalarket

Målningsexempel

Hjulaxlar
Montera nu tillbaka hjulaxlarna

•
•
•

Justera bromsbackarnas läge så att de inte ligger mot hjulen genom att lätt böja dessa åt lämpligt håll.
Kontrollera att hjulaxlarna snurrar lätt i fästena.
Droppa eventuellt en lite droppe olja i axelfästena.

Koppel
Justering av koppelkrok
Den medföljande Rapido-kopplet med NEM-fäste (Fleischmann 9525) behöver justeras lite
för att fungera bättre i koppelfickan. Kroken passar i fickan utan problem, men kroken blir stel och
går inte att lyfta tillräckligt högt för att koppla av vagnen.
•
•
•

På krokens ovansida precis nedanför NEM-fästet finns en liten försänkning med en ”klack”
Markerad med orange på bilden nedan.
Denna klack hindra kroken från att lyftas.
Fila ned klacken så att det blir en slät försänkning över hela bredden.
Det är tillräckligt för att kroken skall bli tillräckligt rörlig

Montering av koppel
• Sätt i koppelkroken och prova in kopplet som på bilden ovan.
• Koppelfästet kan skjutas upp och ned på fäststången
• Fästet skall skjutas nära fästplattan, ungefär som på bilden nedan.
• Underkanten på Rapidokopplet skall vara 3 mm över rälskant
• När kopplet fått rätt höjd och går fritt från buffertplankan
limmas fästplattan mot underredet, förslagsvis med Extreme Repair. (Plastic Padding/Loctite)
• Den utstickande delen av fäststången kapas av för att inte ta i växlar och vägövergångar.

