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Om förebilden

Qcg 40-74-945 0183 på spårområdet vid Snyten, någon gång mellan 1995 och 1999.
Denna vagn byggdes som Qce på en äldre Os-vagn.
1974 byggdes den om och fick då även rörliga sidovingar som syns på bilden.
Vid revisionen borde vagnen fått littera Qcg.
(Märkningen vid fototillfället var fortfarande Qce, men skylten var rätt sliten och texten otydlig)

-------------------------------------------Trafikbolagen började på 20-talet att bygga om äldre trafikvagnar till specialutrustade spårrensare.
Spårrensarna används i första hand till att rensa bort intill rälerna och vagnstypen utgör en blandad
skara med stor typvariation.
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.
De olika typerna av plogar sitter på höj- isch sänkbara små vagnar med hjul eller glidskenor.
(På modellen finns inte dessa vagnar med utan plogarna är fast monterade i underredet)
I och med tillkomsten av Tb- och Tc-loken minskade behovet av spårrensare och många har skrotats,
men så sent som den snörika vintern 2009-2010 fick flera av de gamla spårrensarna rycka in och åter
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

Byggsatsen
Byggsatsen består av en etsplåt, buffertar, hjul, styrenstrips, dekaler och en byggbeskrivning på CD.
Byggsatsen behöver kompletteras med följande:
•
•
•

”Fönsterglas” i form av OH-film som får skäras till.
Färg och fernissa.
Koppel om det behöver användas

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 axelfästen
2. Hytt
3. Räcken och smådetaljer

4. Grund och slutmålning.
5. 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
Brotschar 0.3-1,4 mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva

Små klämmor eller klädnypor

•

Fint stålull

•

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.
- Rimbo Grande www.rimbogrande.se

Glasfiberborste med reservborst.
Används för att ta bort limrester
och för finputsning.
OBS Lämnar vassa glasfiberrester
Kan köpas in från bl.a.
- Rimbo Grande www.rimbogrande.se
Smyckestänger med olika böjningsradie 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 korrekt)

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

Byggsatsens innehåll
Etsplåten finns i två olika sammansättningar variant a) och variant b), båda med samma innehåll.
Etsplåten variant a)

Nr

Beskrivning

Antal

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fjäderpaket
Axelfästen
Bottenplatta
Överdel med brädfoder till bottenplatta
Hytt
Dörrkarmar
Dörrar
Fönsterkarmar
Tak
Plogreglage, sats med tre delar
Hållare till tryckluftstank
Skyddstak till gasoltuber
Platta till gasoltuber
Främre räcken med buffertplanka
Vevar
Sidoräcke B-ände
Sidoräcke B-ände med stege
Sidoräcke A-ände med stege
Sidoräcke A-ände
Plogfäste
Plogdel fast plog
Plogdel fast plog
Plogdel, sidovinge
Plogdel, sidovinge
Koppelkrokar 2 + 2 i reserv

4
1
1
1
1
2
2
8
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4

Övriga detaljer
30 Buffertar
31 Rör 1,6 mm till plogreglage och gasoltuber 20 mm
32 Rör 3,2 mm till trycklufttank
13 mm
33 Rör 2 mm till takventil
5 mm
34 Isolerade hjulaxlar

•
•

•

4 st.
1 st.
1 st.
1 st.
4 st.

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. 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

Etsplåten variant b)

Nr

Beskrivning

Antal

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fjäderpaket
Axelfästen
Bottenplatta
Överdel med brädfoder till bottenplatta
Hytt
Dörrkarmar
Dörrar
Fönsterkarmar
Tak
Plogreglage, sats med tre delar
Hållare till tryckluftstank
Skyddstak till gasoltuber
Platta till gasoltuber
Främre räcken med buffertplanka
Vevar
Sidoräcke B-ände
Sidoräcke B-ände med stege
Sidoräcke A-ände med stege
Sidoräcke A-ände
Plogfäste
Plogdel fast plog
Plogdel fast plog
Plogdel, sidovinge
Plogdel, sidovinge
Koppelkrokar 2 + 2 i reserv

4
1
1
1
1
2
2
8
1
2
1
1
2
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4

Övriga detaljer
30 Buffertar
31 Rör 1,6 mm till plogreglage och gasoltuber 20 mm
32 Rör 3,2 mm till trycklufttank
13 mm
33 Rör 2 mm till takventil
5 mm
34 Isolerade hjulaxlar

•
•
•

4 st.
1 st.
1 st.
1 st.
4 st.

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. 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

Bygge
Axelfästen och fjäderpaket

Vik samman den första delen på de fyra fjäderpaketen. (4)
Notera att vikanvisningen skall vara på utsidan av vikningen för att vika delarna platt mot varandra.
a)

Vik samman fästet och den mellanliggande
fjäderdelen.

b) Vänta med att vika den andra fjäderdelen

•

Vinkla axelfästets (2) kanter i c:a 90°.
Här är det 90° vikning, så här skall
vikanvisningens skåra vara på ”insidan”

•

Prova med en hjulaxel (34) att avståndet och
vinkeln blir bra så att hjulaxeln löper fritt, men
ändå hålls kvar i fästet

Den skall vikas efter monteringen på axelfästet för att
hålla hjulaxelns hål öppet vid monteringen

•
•
•

•
•

Fäst de fyra fjäderpaketen på axelfästet
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.
Nu kan de sista delarna (b-vikningen)
på fjäderpaketen vikas samman

Underrede och bottenplatta
a) Vik ner både lång- och kortsidor på
bottenplattan (3) i 90°
b) Passa in de fyra tapparna på axelfästet (2)
i urtagen på bottenplattan.
c) Kontrollera att A- och B-ändarna på de
båda delarna är åt samma håll.
d) Fäst axelfästet mot bottenplattan
e) Fäst bottenplattans överdel (4) mot
bottenplattan.
Om tapparna inte stämmer exakt med hålen i
överdelen, fila ner det ena paret tappar så att
överdelen ligger an mot bottenplattan över hela
ytan

Hytt

•
•
•
•

Fäst de åtta fönstren (8)
och de båda dörrkarmarna (6) mot hytten.
Fäst dörrbladen (7) i dörrkarmarna
Kapa till skorstenen från 2,0 mm röret (33)
Längd c:a 4 mm
Ge taket en böjning så att det passar längs
hyttaket.

•

Vik samman hytten (5) och fäst samman
delarna i skarven

•
•

Kontrollera att hytten passar på
bottenplattan, men fäst den inte än.
Bottenplattans överdel är aningen för bred
där hytten skall träs över.
Fila ner den utstickande delen på överdelen
jäms med yttersidan på bottenplattan.

•

Notera att sidan med skarven och de två
monteringshålen skall vara på B-sidan.

•

Använd t.ex. ett runt slätt rör och rulla över
takets baksida så böjer det sig.
Lägg helst taket på ett tunt och mjukt
underlag så går det lättare.

•

Taket skall inte fästas före målning om man
vill sätta in ”fönsterglas” efter målningen

•

Montera nu den färdiga hytten på
bottenplattan

•

Kortsidan utan monteringshål skall vara mot
A-sidan

Plattformsdetaljer
Plogreglage

Tryckluftstank

Skyddskåpa till gasoltubspaket

Gasolstubspaket

Front- och akterräcken med buffertplankor.
•
•
•
•

Börja med att fästa front- och akterräckena (14)
• Bottenplattans överdel kan behöva filas ner
så att den går jäms med rambalken i
kortändarna och inte sticker ut.
• Hålen för buffertar i underrede och
buffertplankor skall vara rena och ha en
diameter på 1 mm.
Kan behöva justeras med en 1mm borr eller
brotsch
• Använd buffertarna för att centrera hålen
vid montering av räckena.

•
•
•
•

Vik ned vevhållarna mot räckenas (14)
insida
Fäst hållarna i nederkanten mot räckets
mellanstag
Rensa hålen från lim/lödrester
Trä i och fäst de båda vevarna (15)
i varje räcke

Därefter monteras övriga räcken (16-19)
enligt ritning.
Räckets nedre kant fästs mot rambalken
Det finns urtag i överdelens kantlist som
passar till räckenas stag
Vik ut handräckena vid trapporna

Buffertar och koppelkrok.

•
•

Rensa hålen för buffertar och krokar från
lim/lödrester
Fäst buffertarna (30) i hålen.

•

Trä in koppelkrokarna (25) i hålen

•

Vik kroken på insidan och fäst mot
buffertplankans insida

•

Den utstickande delen på plogen är en fäste
de båda fästena fogas samman ovanpå
ploghållarens ”ben”
De främre plogarna (23) kupas lätt
Dessa monteras mot de bakre ploghållarnas
fäste

Vagnens undersida – del 1
Plogar

•

•
•

Plogfästet (20) har tre ben som skall vikas
ned enligt bilden.
De bakre plogarna (21+22) kupas lätt
Plogarna fästs mot plogfästet i skåran på
plogarna baksida

•
•

•

De båda plogpaketen fästs på vagnens
undersida.

•
•

Kontrollera att ploghållarnas långa ”ben” inte
tar i hjulens axlar
De bakre plogarna limmas mot
buffertplankans underkant

Bromsar

•

Montera hjulaxlarna

•

•

Bromskulisserna skall monteras i A-änden

•

Fäst därefter bromskulisserna med den vikta
kanten mot rambalkens insida.
Justera placeringen så att bromsklossarna
kommer nära, men inte mot hjulen.

Målning
Förberedelser
Om du har limmat är det dags att ta bort alla
limrester
Ett bra verktyg är glasfiberraderaren.
Slipa och skrapa omväxlande med raderaren
respektive en vass kniv de matta limytor som
framträder när man slipat med raderaren.
----------------Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten
Eller med 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 och det passar ju utmärkt till denna vagn

Färger

Hytt, tak, och räcken målas i grå nyanser, vilken beror på hur sliten vagnen skall vara.
Plattformens detaljer och golvets metallband skall också vara grå.
Brädgolvet kan målas i avvikande ton, lite brunare än övriga delar.
Rambalk och underrede mörkare gråbrunt.
Plogbladen skall vara röda.

Klarlack

Efter att modellen fått sina dekaler bör den lackas med klarlack.
Det sista lagret bör vara matt lack.

De sista detaljerna
Fönster
•

Skär till bitar av t.ex. OH-film till
fönsterrutor
Sidofönster c:a 6*5 mm

•

Limma fast dessa på hyttens insida,

Många av spårrensarna lämnades åt sitt öde på
avskilda delar av bangårdarna. Tiden gick illa åt
vagnarna och många saknade ett eller flera fönster
under senare år.

Dekaler
Märkningen av vagnarna har säkerligen varit lika varierande som vagnarnas utförande.
Den medföljande dekalmärkningen motsvarar den vagn som finns med på fotografiet på de första sidorna.
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära
trycket som möjligt.
1.
2.
3.
4.
5.

Skär först ett lätt snitt så nära dekalens kanter som möjligt.
Snittet skall bara gå igenom dekalfilmen.
Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför dekalen, så skadas inte texten
på de små dekalerna.
Lägg dekalen i blöt 20-30 sekunder
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.
När dekalerna har torkat skall hela modellen klarlackas, helst med lack av vattenbaserad typ.

Dekalernas placering

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 liten droppe olja i axelfästena.

Koppel
Byggsatsen levereras normalt utan koppel då vagnstypen normalt mest står uppställd på bangårdarna och de
båda plogpaketen lämnar inte plats för standardkoppel.
Om standardkoppel skall användas får man montera bort ett av plogpaketen.

,

