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netbladet og hjemmesiden,

ModelBane Piger

,
redigeres af Merete NærumPedersen.
merete_np@hotmail.com
Indlæg, spørgsmål, tip, billeder
og vejledninger er altid velkomne
hos netbladet og hjemmesiden.
Ved alle jeres indlæg angives
navn på forfatteren.

Figurer til modeljernbanen.
Til H0 findes der store mængder af forskellige
figurer i mange forskellige påklædninger og
situationer. Til de øvrige sporvidder er der ikke
nær så mange og de kan være vanskelige at få fat
på. Prisen ? Tja jeg vil hellere tænke lidt mere
kreativt og være så naiv at tro på at jeg samtidig

Hustegning fra DanBolig.
I DanBoligs blad fra Marts/April 2003 side 15 findes en beskrivelse
af en serie rækkehuse, som vil blive opført i Birkerød.
Indlæget fylder en hel side og indeholder ud over det ovenfor viste
billede, tegninger til facaderne på husene, en målsat grundtegning,
tilsvarende tegninger til to etages husene på den anden side af
gaden samt en tegning af.området, som det forventes at komme til
at se ud om et par år.
Her er et godt materiale til den, der ønsker at bygge en serie
moderne rækkehuse på sin madelbane.
Yderligere oplysninger kan fås på www.danboligbirkeroed.dk eller
arkitektfirmaet på www.mangor-nagel.dk .
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nok sparer lidt.
I DMJK kører vi spor 0, altså 1:45. Da udvalget af figurer er noget
begrænset og det ikke har været muligt at finde modeller af børn,
besluttede jeg at forsøge selv at støbe nogle børn af tin. Jeg valgte
dog at starte med nogle hunde og katte, da de forekom mig
nemmere at lave.
Et par figurerne (3 katte) blev modeleret i Fimoler, som blev hærdet
i ovnen og derefter finpudset. Formen blev lavet af rødt-støbegummi
fra Model & Hobby, hvor jeg også købte en støbeske og en tinstang
til at støbe af.
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Støbning af formens to dele.

De første figurer blev støbt og indløbene fjernet, hvorefter figurerne
blev gået efter med en minifræser (tandlægebor) og til sidst malet.
Resultatet blev bedre end jeg havde turdet forvente, så
jeg kastede mig ud i at lave et par hunde. Det førte dog
hurtigt til et besøg på biblioteket. Jeg troede jeg viste
hvordan hunde ser ud, men da jeg skulle til at
modelere en old englich shepdog kom jeg i tvil og lånte
en bog med billeder og beskrivelser af hunde. Den var en god hjælp
og det sidste støbegummi blev brugt til en form med to hunde. Der
var ikke nok til at lave forme af de øvrige hunde, så de har måttet
vente, hvilket ikke gør noget, da jeg nu har erfaret, at de nok bør
vende anderledes i formen af hensyn til indløbet.
Ved støbningen viste det sig, at en fårehund kræver meget
materiale. Den hører måske ikke til de største hunde, men den stoke
pels gør den temmelig bred.
Endnu en erfaring rigere kastede jeg mig ud i at lave de første
figurer af børn.
Modelering af figurer (modeller).

Figuren modeleres i Fimo, som ligner
modelervoks og som man kan arbejde med
på samme måde.
Fimo er lidt tilbøjeligt til at flyde i overfladen,
når det bliver varmt. Det kan, når det bliver for
blødt, lægges i køleskabet et kvaters tid og
det bliver noget hårdere at arbejde videre
med. Man kan også arbejde med det medens det ligger på en lille
metalplade og derved undgå at varme det med fingrene.
Når figuren er færdig, hærdes den i en almindelig ovn (15-20 min
ved 150 grader). Derefter er figuren hår og man kan skære eller
slibe små detaljer i overfladen.
Da støbeformen laves af gummi og kan bøjes, behøver man ikke at
tænke så meget på at lave slip for at figuren kan komme ud af
formen igen (der er dog grænser).
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Formen laves af Rødt formgummi, der bl.a. kan købes hos Model &
Hobby, Frederiksborggade 23.
Jeg
har lavet en
formramme til at støbe
formene i. Den er lavet
af fire stykke klar plast
som vist på tegningen.
Formrammen passer så
der kan ligge to figurer i formen. Den klare plast giver den fordel, at
man kan se hvor tykt et lag gummi man har hældt over modellen i
støberammen.
Inden formen støbes skal man beslutte, hvordan skildelinien mellem
formens to dele lægges bedst i forhold til modellen. Den bør oftest
ligge på et sted, hvor modellen går indad både i øverste og nederste
formhalvdel. Så er det lettest at få modellen og senere de støbte
figurer ud af formen uden at skulle bøje for meget på den. Det er
også en god ide at overveje hvor indløbet skal være og hvordan
modellen bør vende for at tinnet nemmest kan løbe ned i den.
Modellen bør ligge godt ½ cm fra formrammens sider.
Formrammen samles og stilles på en
papplade. Nederst lægges en bund af
et lag modelervoks. Den ene halvdel
af figuren dækkes omhyggeligt med
modelervoks som derefter presses
med i formbunden. Skal der være to
(eller flere) figurer i formen lægges
den anden figur ned ved isden af den
første. Der fyldes ud med modelervoks
omkring figurerne, således at modelervoksen erstatter formhalvdel
nr to. Langs modellens kanter, bør modelervoksens overflade være
vinkelret på figyrens overflade.
Til sidst trykkes to fordybninger i modelervoksen ved siden ad
modellen. Disse to fordybninger skal sørge for at de færdige
formdele altid bliver samlet rigtigt.
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Smør med en blød pensel et lag koncentreret VEL (opvaskemiddel)
på modellens overflade, på modelervoksen og på den øverste del af
formkassens sider. Pas på der ikke kommer småbobler!
Beregn hvor meget formgummi, der skal bruges til
formen. Mål udvendig på formkassen fra
modelervoksen til det øverste af figuren og læg ½
cm til, så har du højden, som ganges med
formrammens indvendige længde og derefter med
dens bredde.
Hæld denne mængde op i en beholder (jeg bruger
et dl-mål, som det fra køkkenet) og tilsæt ca 4%
(mængden af gummi delt med 25) accelefator og
bland omhyggeligt.
Gummimassen hældes i en tynd stråle ned over modellerne til det
står ½ cm over figurens øverste del.
Nu skal gummien hærde i 10-12 timer. Det går hurtigere, når den
står på et lunt sted.
Efter hærdning tages modellen ud af formen og begge dele renses
omhyddeligt med en børste og varmt vand, så al modelervoks er
væk. Formrammen skildes ad og renses også.
Når delene er helt tørre, samles formrammes igen og den første
formhalvdel lægges ned i den, hvorefter modellen lægges på plads i
formen.
Som ved fremstillingen af
den
første
formhalvdel,
smøres et tyndt lag VEL over
formen
og
modellen.
Gummistøbemassen blandes
og hældes forsigtigt med
over modellen og den første
formhalvdel.
Bank
på
formens side, så lufthuller i formen undgøs.
Formhalvdel 2 stilles til hærdning.
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De to formhalvdele skilles ad, modellen fjernes og formdelene
renses. Der skæres indløb i formdelene med en skarp kniv. Hvis de
to formdele samles og stilles på den ene ende, skal indløbet gå fra
hulrummets højeste punkt ud til den ende af formen, der vender
opad. Hvis det øverste punkt ikke ligger i formens skillelinie, laves
indløbet, så det går fra det øverste sted i skillelinien, hvor den
rammer hulrummet.
Indløbet laves som en V-formet kanal skøret ned fra
skillefladen. Kanalen skal være bredest ved formens
kant og må gerne blive en del smaldere inden den
når ind til hulrummet.
Når indløbet er skåret er det tid til at støbe i formen.
Støbning af figurer.

Nogle stumper tin lægges i støbeskeen, som
anbringes på komfurets varmeplade eller
gaspluds. BRUG IKKE et keramisk komfur!
Har man en aluminiumsplade (eller stort flat
grydelåg) er denne velegnet som underlag for
støbningen, da den kan tåle varmen og tinnet
ikke sætter sig fast på den. Husk dog at den kan
lede varmen videre til andre ting.
Der drysses talkum i de to formdele og det
overskydende drysses ud igen. Der skal kun være et
tyndt lag i formen (næsten ingenting).
Formdelene samles og holdes
sammen med en kraftig elastik
eller en tang. Det er en god ide at
stive formens sider af, ved at
lægge en tynd træplade på hver side af formen.
Formen
holdes lodret.
Dette kan gøres med den ene hånd, men så er
det nødvendigt at bruge et par læderarbejdshandsker, som kan tåle varmen fra det
flydende tin.
Når tinnet er blevet flydene hældes det ned i
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formen medens der bankes på den, så al luften kommer ud og
tinnen løber helt ned i bunden.
Overskydende tin hældes tilbage i støbeskeen.
Vent med at åbne formen til den har kølet af. De
to formdele skilles ad (brug handskerne igen) og
den støbte figut tages ud. Indlæbet klippes af
med en tang og lægges i støbeskeen til næste
støbning.
Den støbte figur gås efter med en ”tandlægefræser” så alle indlæb og støbegrater fjernes.
Maling af figurerne.

Der bores et tyndt hul op i figurens ene ben og i
dette hul limes et stykke pianotråd. Senere bores
et hul i underlaget, der hvor figuren skal stå og
pianotråden stikkes ned i hullet.
Figuren males med hobbymaling. Brug evt en svamp,
sompianotråden stikkes ned i, så figuren kan stå op og tørre. Mal en
farve af gangen og brug en tynd pensel til de mindre detaljer, det
giver det bedste resultat.
Øjne og mund kan være svære at male. I stedet
bruger jeg en tynd spritpen (0,1 mm) af den type,
der kan skrive på glas og plast. Det giver et
udmærket resultat og er en del nemmere end at
bruge penslen.

Min modeljernbane, koblinger.
DBJ har haft midterpuffe med en kæde på den ene side og en krog
på den anden til at koble vognene sammen med. Kæden og krogen
sad på hver sin ende af et tværarm, der var fastgjort i midten. Dette
gav affjedring mellem vognene.
HBJs koblinger og for øvrigt også HAJs så
ud som vist på tegningen til højre. Krogen
gik ned i et hag i puffen på den næste
vogn, hvorefter kæderne på de to
koblinger blev lagt over krogene for at
holde den nede. Der var ingen form for
affjedring mellem vognene.
Jeg har spekuliret på om jeg skal bruge
Gödeborgkoblinger til mine vogne eller jeg kan finde færdige
koblinger, der ligber koblingerne fra HBJ.
De Bornholmske koblinger kan jeg godt kopiere, men det har vist sig
meget svært at koble vognene sammen og at skille dem ad igen.
Derfor vælger jeg nok en anden løsning.
Roco har nogle centralkoblinger til deres H0e tog, måske kan de
bruges til mine tog. Jeg bliver nok nød til at få fat i nogle af dem.
Katalognummeret er vist nok 30000, men jeg er ikke sikker.

Jeg har valgt at lave spor 0 figurer, der forestiller børn. Jeg vil ikke
anbefale at støbe figurer til mindre målestoksforhold, men både til
spor 1, LGB og andet spor 2 kan man sagtens støbe figurer selv.
Det kræver en hel del mere tin og måske kanl man erstatte en del ag
formgummiet med gips, så kun den inderste del af vormen laves af
formgummi.

For øvrigt har jeg bygget
ventesalen fra Almindingen
Station i løbet af vinteren, eller
hvad man nu kalder den årstid.
Ventesalen
ligger
i
en
træpavillon bygget i samme stil
som det lille trinbrætskur fra
Nylars, men er meget større
end dette.
Pavillonen skal ligge i forlængelse af stationsbygningen og med et
varehus på den anden side, så det bliver en lang station. Den skulle
dog godt kunne være på anlæget.
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Figurer der er støbt i samme form og derfor er ens,
kan ved malingen varieres så meget, at man ikke
lægger mærke til deres lighed.

Modelbygning som familiekursus hos AOF.
Da jeg i foreslog oprettelse af kurset, blev jeg overrasket over, hvor
nemt det blev godtaget og sat i AOFs kursuskatalog.
Det gik desværre, som jeg havde frygtet, kurset blev på grund af
manglende tilmeldinger ikke oprettet. Det var der mange andre
kurser der heller ikke blev, så det er måske ikke kursusindholdet, der
er skyld i at der manglede interesse. Ved kontakt til andre
aftenskoler har jeg fået den kedelige meddelelse at man alle steder
har måttet opgive en meget stor del af kurserne. Der er ikke
interesse for aftenskoleundervisning for tiden. Måske fordi priserne
er steget mange steder.

Til venstre ses Nordhavn station som ligger i øverste etage og
nedenfor til højre ligger sporvognsstrækningen langs banegraven
ved Vesterport. Sporvognsstrækningen ligger en etage lavere end
området ved Nordhavn og sporene ved Vesterport endnu en etage
lavere.
Lignende pladseringer findes andre steder på anæget. Man har
forsøgt at få landskabet til at give en naturlig overgang mellem de
forskellige nivauer på forskellige måder. Da der omkring
Nordhavn/Vesterport findes flere eksembler på, hvordan det kan
gøres, vil vi se lidt mere på netop dette område, som på anlægget er
ca 2 m dredt og ved 5 m langt (det er spor 0, sltså 1:45).
På næste side findes en (absolut ikke målfast) skitse over området
omkring Nordhavn station.

AOF i Ballerup har dog ikke opgivet håbet. Skulle det, ved
henvendelser om bestemte kurser, vise sig at der er interesse for et
bestemt hold, kan det måske oprettes på et senere tidspunkt.

Lidt forklaring til skitsen:

Har du og dit barn/dine børn lyst til at deltage i et
modelhusbyggekursus eller kender I nogen der har, så kontakt AOF
i Ballerup.

De blå linier
sporvognene.

Niveauforskelle i landskabet.

De sorte linier er spor til toget.
er

spor

til

De brune linier angiver kanten af
underlagene.

Det lyserøde område med
Nordhavn ligger øverst og ses til
venstre på bliiedet ovenfor .

På DMJKs anlæg har man gjort
skinnestrekningerne mellem stationerne
længere ved at lade sporene tage en
ekstra omgang under anlæget før de
kommer til næste station.
Anlæget er på denne måde kommet til
nogle steder at ligge i flere etager. Flere
steder ligger to etager synlige med ret
kort afstand imellem.

Det lidt mørkere område, hvor
bl.a. sporvognen kører, ligger en
etage længere nede og ses til
højre på billedet ovenfor.
Det mørkerøde område med
Vesterport, som skimtes yderst til
højre på billedet ovenfor, er
banegraven og ligger endnu en

På billedet ses et eksempel.
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etage lavere.
De mørkebrune områder er steder, hvor der i øjeblikket ikke er lavet
anlæg og gulvet derfor er synligt.
Pil 1 viser et
lave
en
mure
på
område. Det
etagen oven
ved
broen
en
dækker
etagespring.

af de steder, hvor man har valgt at
almindelig banegrav med høje
begge sider af det mørkerøde
meste af vejen går murene op til
over, den med sporvognen, men
nederst til højre på skitsen er der
højdeforskel på 2 etager. Her
banegravsmuren
begge

Broen ved pil
2, eller rettere broerne, da der er
en bro over
sporene og en bro over en ikke helt
så dyb tunnel hvorigennem
vejen med sporvognene løber,
er på begge sider af den
øverste etage lavet som
betonbroer/tunneler. For lettere
at kunne komme til materiellet
inde i tunnelin, er dennes side
malet på et stykke stof, der
hænger ned fra undersiden af
pladen oven over.
På den anden side af broerne ved
pil 2 er der lavet cementafstivning
langs banedemningens kanter og
bevoksning på demningens skrå
sider.
Mellen banen og vejen med
sporvognene er der en række huse
og træer, som skjuler skråningen
indtil de to etager mødes i samme
plad nederst til venstre på skitsen.
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Ved pil 3 overfor Vesterport har
man i stedet for en skrænt valgt at
skjule højdeforskellen med en lidt
speciel bebyggelse.
Set fra Vesterport siden er det
huse med 3-4 etager med
forretninger i den nederste etage.
Langs husene ligger fortov og
kørerbane.
Går man om ved pil 4 på den
anden side, vil man her se at
der langs banen ligger en serie
lave huse med 1-2 etager. På
denne side er der haver foran
husene og en sti fører langs
banen.
Læg mærke til det lille
bindingsværkshus og det større mørkerøde hus med gråt tag ved
siden af. De har begge 3 etager mod gaden og kun en enkelt etage
mod banen.
Husene er bygget, så mure og vinduer har de samme farver hele
vejen rundt og taget passer til begge sider, men på grund af husets
pussige konstruktion med flere etager på den ene side end på den
anden. Der mangler simpelhen et stykke af huset, så det står på den
ene etage i fuld dypde, men på etagen nedenunder er der kun
halvdelen af husets dypde. At der er hovedindgang på begge sider
ser det helt naturligt ud i sammenhæng med det øvrige landskab
uanset hvilken siderne det ses fra.
Ved pil 5 mellem Nordhavn og vejen langs banegraven ved
Vesterport ligger det område, som ses på det første billede. Her er
højdeforskellen ret stor, samtidig er der en containerplads for oven
og en gade for neden. Det der skal ligge på dette sted, skal passe til
begge disse sider af byggestedet, dække hullet mellem de to dele af
anlægget og samtidig være let at tage væk, hvis man skal ind til en
havareret sporvogn eller et tog i banegraven.
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Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan den store forskel skal
skjules/udnyttes, men en lokalplan for området er under
udarbejdelse.

En rangeropgave.
Serien med små opgaver om tog fortsætter her med endnu en
rangeropgave.
Hvis du ikke har set den første opgave eller gerne vil have løsningen
på den, findes opgaven i MB P nr 7 og på hjemmesiden, hvor du
også kan finde en løsning.
Opgave nr 2 kommer her.

Om siden bliver liggende på denne adresse er endnu ikke besluttet.
Jeg har haft problemer med mit andet domæne (husbyggeren.dk),
som er blevet overdraget til anden side, af det firma, som i sin tid
oprettede domænet for mig. Firmaet har ikke underrettet mig om at
domænet ville blive frigivet og jeg opdagede selv overdragelsen ved
at jeg pludselig ikke kunne komme ind på siden. På dette tidspunkt
var domænet solgt videre. Om jeg får domænet tilbage ved jeg
endnu ikke, jeg afventer p.t. svar fra klagenævnet.
Det har været en trøst, at se at I har efterlyst mine sider i
nyhedsgruppen. Indtil videre vil I kunne finde mine sider hos min
søn.
De to første opgavere med tog samt deres løsninger er nu kommet
med på hjemmesiden. Det er mit håb med tiden at få opbygget en
lille samling, hvortil du meget gerne må bidrage med opgaver af alle
typer, bare de handler om tog.

Netbladet.

Ved stationen finder vi på sidesporet x det nordgående lokomotiv nr.
1 med et godstog, der er for langt til sidesporet og derfor blokerer for
tog nr 2, der er for sydgående. Tog nr. 2 er også for langt til sit spor
y, hovedsporet.
De 2 tog skal passere hinanden, hvordan vil du løse dette problem?

Fremover vil netbladet blive lavet i pdf-format. For at læse dette
format, skal man bruge Acrobat Reader, som kan downlodes fra
nattet. Der er link dertil sammen med linkene til netbladet.
Ældre numre af netbladet kan fås ved af maile til webmaster (se
mailadressen sidst i bladet).

Løsningen på opgave 2 kan ses på hjemmesiden senere på foråret.

ModelBane Piger

har en hjemmeside med
adressen:
http://kallenberg.dk
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com

Hjemmesiden.

Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com

Som nogle har erfaret har hjemmesiden skiftet adresse idet den nu
ligger hos min søn, hvis adresse er http://kallenberg.dk.
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