op
www.op-zet.nl

Zetten 1

op
Trafowagens

Inleiding
Dit infoblad is bedoeld voor álle Z-bouwers.
In 1972 bracht Märklin trafowagen 8620 uit.
Zetties verbaasden zich over al die details,
maar mettertijd werden ze verwend met
échte 18-assers en raakte 8620 in de luwte.
Nu heeft niet iedereen lef en zin genoeg om
die Märklin trafowagen te verzagen en dat
hoeft ook niet. Het is vast ook eens leuk om
gewoon te zien wat er allemaal mee kan.

Maar mocht het na het zien van dat nieuwe
toch beginnen te kriebelen dan hoop ik
alvast een vóórZetje te hebben gegeven
voor je eigen project met trafowagens opZ.
Als je dan nog met vragen zit mag je altijd
een mailtje sturen. Wie weet wat we nog
samen uitvinden!
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Trafoharing
In 1972 was Z nog jong. Märklin bracht
trafowagen 8620, een 14-asser, tenminste
dat stelde hij voor, want hij had er maar vier.
De rest was nep: plastic zweefwielen! Die
trafowagens zijn nooit echt populair geworden, misschien wel door al die nepwielen.
Het ziet er ronduit vreemd uit.
Zwaartransporter

Märklins trafoharing met maar vier echte assen.

Hoe Märklin met sprongen vooruit ging kan
je zien aan de torpedowagen voor vloeibaar
ruwijzer die in 2004 op de markt kwam als nr
86200. Dat was een 18-asser, maar dan
ook écht!

Märklins torpedowagen met 18 échte assen.

Ik ben nog steeds blij dat ik hem toen al heb
gekocht. Maar in één klap vervielen de
trafowagens tot de klasse inferieur goed.
Zelfs de handel had er zoveel dat ze moeilijk
te slijten waren. Dat geval was voor mij dé
uitdaging om ze te gaan ombouwen tot iets
dat de moeite waard zou zijn. Op de beurs
te Houten hield Gonard er een paar als
haringen omhoog en liet ze in mijn zak
glijden. Inmiddels heb ik er al acht verbouwd. Ze zijn op-ge-Zet tot 10-,14-, en 18assers en ik ga ze in dit infoblad laten zien.
op
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Codes
De eerste uitdaging was om aan info te
komen over wat ervan te maken viel. Ik
vond wat op een website over draaistellen,
drehgestelle.de
Zwaartransporters zijn er in veel soorten
diepladers of draagsnavelwagens. Dat zijn
wagens met 2 tot 32 assen en een lading
van 100 tot 454ton. Ook wagens met een
aslast van meer dan 20ton, of een meterlast
van boven 6,4ton worden zo genoemd.
Tussen een locomotief en zo'n wagen
moeten minstens zés assen rijden die géén
zwaartransporter zijn. Voor wagens die niet
direct gekoppeld zijn, zoals draagsnavels
mag nooit een duwloc worden ingezet!
Categorieën
A
B
C
D

Anton = Hier zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Berta = Hier wordt het spoor vooraf geïnspecteerd.
Cäsar = Hier mogen geen zwaartransporters op naast liggende sporen voorkomen van type A of B.
Dora = Alle omliggende sporen worden afgesloten, evt bovenleidingpalen of -portalen verwijderd.

Codes periode I, II en III
Diepladers worden in periode I, II en III alsvolgt aangeduid:
S 2- of 3-assige platte Spezialwagen
met <15ton laadvermogen, uitneembare kopwanden en max.13m laadlengte.
SS 4- of meer-assige wagen
met >35ton laadvermogen, ijzeren zijrongen en max.15m laadlengte.
t tief = verdiepte laadvloer, dieplader.
Voorbeeld: SSt06 is dus een zwaartransporter met meer dan 4 assen
en een verdiepte laadvloer, type nr 6.
Codes periode IV, V en VI
U Diepladers worden in periode IV, V en VI alsvolgt aangeduid:
Uitzonderlijk materieel, speciaalwagens voor het transport van
gassen, vloeistoffen of poeders
die niet door wagens van de typen F, H, L of S worden vervoerd, ofwel
2-assers met een asdruk max. 20ton, of op
a 2-assige draaistellen met max. 40ton.
aa met 6 of meer assen en >60ton laadvermogen
i met verdiepte laadvloer
k 2-assers met een asdruk max. 20ton, of op
s 2-assige draaistellen met max. 40 ton.
sneltransport toegestane snelheid 100km/u
Voorbeeld: Uaai843 is dus een zwaartransporter met meer dan 6 assen
en een verdiepte laadvloer, type nr 843.
op
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De Pruisische 14-asser SS62

14-assige wagen SS62

Andere diepladers

Mijn eerste project is een gewone 14-asser,
maar nu als een zwaartransporter van het
Pruisische type SS62 uit periode I. Het is
een zware dame van de Berta-categorie.
Voor transport werd het spoor zorgvuldig
geïnspecteerd. Oorspronkelijk werd zij
ingezet als kanonnenwagen, maar later ook
voor allerlei zwaars zoals brugdelen.

Een gewone 14-asser bouwen is eenvoudig
maar voor wie het lef heeft om ook eens
leuk een trafowagen te verzagen vertel ik
hieronder wat er allemaal aan te pas komt.
Wagens slopen is een makkie: draaistellen
eraf, hokjes en hekjes van de draaistellen
en de trafo van de laadbrug. De losse delen
opbergen, maar de draaistellen natuurlijk
niet. Daar moeten eerst de wielen nog uit.

Het maakverhaal vind je hiernaast, maar
eerst probeer ik hier te laten zien hoe de
draaistellen er wat overtuigender zijn uit
komen te zien. De wielkassen van de
trafowagen zijn losgeslepen en de wielen
vervangen voor wielen met flenzen die nét
boven de rails zijn gesnoeid. Onderstaande
foto geeft het verschil aan met dieplader
SSt62 (later Uaai 662.9).

Draaistel delen
Die draaistellen zijn grondstof voor allerlei
diepladers. Om 10-assers en 18-assers te
maken heb ik een deelmethode bedacht.
Dat zaagrecept is nodig om in ieder geval
per draaistel twee échte assen te bewaren
en één koppeling. Als je de deelmethode
niet nauwgezet volgt gaat het met vrij grote
zekerheid fout.

Rechts zie je dat de nepwielen duidelijk
zweven. De wielen links zweven ook, maar
lijken door de flens (binnen het spoor) de
rails te raken. De blauwe keet is vervangen
door een kartonnen remmershuisje.
Er zit een wat bescheidener koppeling aan.
Het chassis kreeg Pruisische opschriften.
Het logo is van de K.P.u.Gh.St.EB., Pruisen
en Gross Hessen, voorloper van de KPEV.

op
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Deelmethode

10 of 18-asser

Nee, het zijn geen DNA-codes hierboven,
maar symbolen voor assen en zaagsneden.
De k stelt een koppeling voor. De verticale
streepjes zijn zaagsneden. De blauwe
wielen zijn échte assen, de zwarte zijn nep.
Men neme dus tweemaal twee onderstellen
van de trafowagens, set 1 en set 2.

Nu kun je eigenlijk twee kanten uit: Wil je
een 10-asser maken, dan neem je uit set 2
het restant van 2 assen en dan nog uit set 1
het deel met 3 assen en een koppeling als
uitgangspunt voor een nieuw draaistel. Die
worden dan gecombineerd tot één 5-asser.

set 1 deel je vanaf de koppeling na de 3de as.
Rechts blijven er 4 over, zonder koppeling.
In élk deel zit nu één échte as!
set 2 deel je vanaf de koppeling na de 5de as.
Rechts blijven er 2 over, zonder koppeling.
Ook hier zit in elk deel één échte as!
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Wil je nu een 18-asser, dan neem je uit set 1
het restant met 4 assen en dan nog uit set 2
het deel met 5 assen en een koppeling. Dat
wordt dan een 9-asser.
Om er weer echte draaistellen van te maken
heb je de metalen dekplaat nodig die bij
Märklin als verzwaring dient en om de zaak
recht te houden. Meestal haal ik daar het
balkonnetje af voor een remmershuis, maar
als je ervoor kiest kan dat ook blijven zitten.

TEKS

TEKS

Een deel van de pasnippels (r) past in de dekplaat

Boven wordt een 18-asser en onder een 10-asser.

Draaistel krassen
Van de stukken onderstel moeten nu de
kunsstof pasnippeltjes af om de plaat er
straks op te kunnen lijmen. Soms kun je die
van één deel laten staan. Het andere deel
maak je aan de bovenkant ruw zodat de lijm
beter houdt. Dat kan met schuurpapier, een
vijltje of door krassen met een breekmesje.
TEKS

3901

TEKS

908 51

TEKS

15 809

SKET

1093

SKET

15 809

SKET

1093

4 Assen uit set 1 en 5 assen uit set 2 met koppeling

op
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Draaistel lijmen
Tenslotte wordt er met 2-componenten
epoxy gelijmd. Leg de delen bij het lijmen
langs een liniaal. Zo krijg je straks tenminste
weer rechte draaistellen. Per draaistel moet
de zaak zo worden geklemd dat er bij
droging niets verschuift, want dit lijmen is
vrij onherroepelijk. Zelf leg ik de wielstellen

met hun plaat op een recht tegeltje en klem
dat mee. Na verloopvan tijd kun je ze als ze
niet meer verschuiven met een gewicht
klemmen. Geef ze ruimschoots de tijd om af
te binden voor je verder gaat bij voorkeur
langer dan de lijm zelf aangeeft. De zaak
moet echt muurvast zitten voor je doorgaat!

Lijmen met 2-componenten epoxy en een oud paletmes.

Langs een liniaal en met een gewicht wordt je draaistel recht.

Draaistel Slijpen
Deze klus is voor wie zwevende wielen lelijk
vindt (zoals ik). Met de Proxxon of Dremel
zaag je eerst alle nepwielen onder het
chassis weg. Nu slijp je tussen elke twee
aspotten een wigvormig gedeelte weg tot
de wielophangingen los staan. Neem een
andere goederenwagen als voorbeeld.

Het slijpen moet van buiten naar binnen
gebeuren anders smelten de details weg.
Het is ronduit een ellendige klus om de
dikke klonten die je in het draaistel overhoudt allemaal glad af te werken. Maar als
je deze tijdrovende bezigheid hebt gehad
wordt alles daarna leuker.

Het slijpen maakt veel troep die alle kanten
uitvliegt, maar het resultaat word wel fraai.
Bij de aspotten van de échte assen staan ze
gelukkig al aardig los. Pas op dat je die niet
teveel wegslijpt, want daar moeten de echte
assen weer in!

Test nu de échte assen of alles nog rijdt. Als
je de draaistellen langs een liniaal hebt
gelijmd rollen ze nu aardig recht. Een klein
beetje krom kan geen kwaad. Lopen ze
nog stroef dan kan aan de binnenkant nog
wat slijpsel zitten dat je moet verwijderen.
Het ligt bijna nooit aan de wielen. Die haal je
er weer uit voor de volgende klus...

Pas op dat je de echte aspotjes niet weg slijpt!

op
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Draaipunten
Nu moeten er nieuwe draaipunten worden
gemaakt voor de bovenbouw. Zo'n draaipunt moet vrij ver van de koppeling af staan
anders kun je straks bijna geen bochten
meer rijden omdat het overstek te groot
wordt. Vooral bij bruggen en tunnels is dat al
gauw een probleem. Bovendien moet de
'oplegging' van het middendeel niet te groot
zijn zodat het fraaier oogt.
Bij de 14-asser komt het draaipunt bij
voorkeur tussen de 5de en 6de as vanaf de
koppeling. Soms kun je oorspronkelijke
draaipunt van de wagenbrug zagen, maar
een spijker werkt ook. Kies een dun spijkertje met een grote kop dat in een buisje past
voor de latere bovenbouw. Zoek een goed
stel met weinig speling anders hangt de
wagen later scheef. Slijp dan de kop van de
spijker zo plat mogelijk.

Kort hem ter hoogte van de bovenkant van
het brugdeel af. In dat brugdeel lijm je later
het buisje. Je kunt de spijker knippen en met
de slijpschijf afplatten. Nu wordt de plek
waar hij op de plaat moet komen wat opgeruwd en lijm je hem er met zeer weinig lijm
op. Let op dat hij tijdens droging goed in het
midden blijft en liefst op de juiste plek

de

de

Bij een 14-asser komt het draaipunt tussen de 5 en 6 as.

Wielen
Als de draaistellen zijn gelukt heb je wel de
nieuwe met elk twee assen, maar dat zijn
nog steeds tandeloze besjes. Er moet weer
het juiste aantal extra wielen bij. Nu komt de
truc om die nepwielen op de échte te laten
lijken. Maak gebruik van een gaatjestang op
3,5mm. Dat is kleiner dan Märklin wielen,
maar daar is een reden voor.
Knip afgedrukte spaakwielen uit of gewoon
wielen uit donker karton van 1mm. De
wielflens kun je uit hoogglans zilverkarton
knippen, maar 1mm groter, dus 4,5mm! Lijm
de lagen op elkaar: de flens, het 1mm dikke
wiel en het fotokarton met spaken.

Dit geheel laten drogen en in de wielkassen
lijmen. Je krijgt ze zo op de juiste hoogte:

De truc om de nepwielen op echte te laten lijken.

Tussen de nepwielen en de echte zie je vrijwel geen verschil meer.

op
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De wielen moeten bij het lijmen precies als
de échte op je werkblad rusten. Als dat klopt
en is gedroogd knip je onder elk wiel het
stukje flens weg dat achter de rail verdwijnt.
De wielen zweven nu nét binnen de rails,
maar door die flens lijken door te lopen. Nu
knip je voor de échte wielen ook een rondje
spaken van 3,5mm en lijmt dat er in. Voor de
asdoorn moet je daar een gaatje in maken
en wel zo groot dat de wielen aanlopen. Nu
zie je vrijwel geen verschil meer.
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Draaistel detailleren
Voor 10-assige diepladers maak je 5-assige
draaistellen analoog met de 9-assige. Het
aantal assen is anders maar de werkwijze is
gelijk. Als dat allemaal is gelukt en je hebt
getest op rails of de wagens goed rijden dan
komt de detaillering aan de beurt.
De wangen van de onderstellen teken ik
met Corel9 en druk ze dan af op dun 170gr
fotokarton van HP. De opschriften en logo's
zijn nu goed leesbaar. Hekjes buig ik met
een pincet uit 0,25mm gelakt metaaldraad.
Remmershuisjes kun je gewoon lenen van
sloopwagens of zelf je tekening afdrukken
op fotokarton. Tenslotte kun je met allerlei
scrap de wagen nog opZetten met de
nodige armaturen die je in voorbeelden ziet.
Dan zijn de draaistellen eindelijk klaar. Als je
flink doorklust ben je per draaistel zomaar
vier uur verder, maar dan heb je ook wat!

Als je flink doorklust ben je per draaistel zo maar 4 uur verder.

Je kunt natuurlijk ook overdrijven: 32-assers...

op
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10-assige wagen SS07

Z-ogen
Wie met Z-ogen kijkt kan van allerlei dingen
realistische lading maken. Buisjes, blokjes,
technisch uitziende micro-organismen uit
oude pc's, alles wordt bij mij interessante
wagonlading. Zo legden wij in onze destijds
nieuwe keuken een stenen blad waarvan
een strook overbleef. Die heb ik met een
tegelzaag net zolang in minuscule blokjes
gezaagd tot ik er 'tig wagens mee kon
voorzien van steenladingen.

Dit wordt een „Fischbauch“ met twee 5-assige draaistellen.

Uas 778 > SS07 met koeltorens
Gonard had nóg een oudje met 2-assers uit
periode IV, maar zwaar beschadigd en niet
verkoopbaar, ideaal voor mij! De brug van
de wagen verwerkte ik tot een zogenaamde
Fischbauch, een platte drager met een bolle
onderzijde. De verminkte rongen zijn eraf.
Ze zijn niet noodzakelijk voor de lading die
er op komt. Hier gebruikte ik twee 5-assige
draaistellen uit de trafowagens volgens de
eerdere deelmethode. Dat was het meeste
werk, want de laadbrug was al snel voltooid.
Hier kon ik de draaipunten van de oude
trafowagen hergebruiken.

Van fineer sneed ik met een papiersnijder
repen van 1mm of smaller. Ze zijn planken
geworden, maar ook pallets, hekken en
spanten. Door stroken van 4,5mm dwars op
de draad te snijden kon ik met een schaar
een duizenden plankjes van één Z-meter
knippen.
Op dezelfde manier maakte ik bielzen,
loopvlonders etc. Ik ben dol op horrengaas:
hekken en rekken, ladders en roosters,
alles is bruikbaar en kan wagonlading
worden. In een batterijtje zie ik een ketel,
houten kralen worden katoenbalen, een
potloodstompje draai ik af tot kabelrollen of
houten tonnetjes.

De SS07 is pure fantasie, maar wel leuk!

Koelpluggen
Nu is een wagen mét lading een stuk leuker.
In dit geval gebruikte ik geen restanten van
trafowagens, maar twee kunststof pluggen
en een stekkertje van een sloopcomputer.
De pluggen heb ik op-ge-Zet tot koeltorens
zoals ik ze ook al heb gebruikt voor mijn
bierbrouwerij Thalbrau. Het stekkertje is
een oplegging geworden voor het deel van
de torens waar geen kap zit. Die lading is
wel eenvoudig, maar ziet er voldoende
realistisch en goed gedetailleerd uit. Een
Beiers remmershuisje zette hem in periode I
als SS07, pure fantasie, maar wel leuk.
op
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De twee pluggen zijn opeens veranderd in koeltorens.
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SSml bouwen

8-assige wagen SSml

In dit geval ga ik het chassis zélf bouwen.
De afstand tussen metalen wielen opZ is bij
de Ssml niet meer dan 5mm en die kun je
niet volledig gebruiken voor een metalen
chassis. Als de wielen het chassis zouden
raken heb je kortsluiting. Er blijft maar nét
4mm over, na aftrek van een isolatieringetje
en de nodige speling voor bochten, want
deze draaistellen zijn echte 4-assers.

Ik zag ze in Verkeersmuseum Neurenberg,
het model van Spezialwagen SSml, schaal
1:10, Essen 37.526, destijds gestationeerd
in Duisburg. De échte weegt zelf 40 ton, met
een laadgewicht van 80 ton en een totaal
draagvermogen van 130ton. De lengte van
de brug was 13,7m. Deze brug is nog geen
gelaste koker zoals bij de 10-asser SS07,
maar geklinknageld uit verticale dwars- en
langsplaten.

Bijzonder zijn hier de 4-assige draaistellen
met locwielen van 1,10m. Trafowagens zijn
in dit geval onbruikbaar. Die draaistellen
hebben wielen van 90cm in buitenliggende
frames. Deze hebben een binnenliggend
frame zoals locomotieven en zijn daardoor
uitzonderlijk smal. Door de rechte laadbrug
lag het zwaartepunt vrij hoog. Er kon voor
de stabiliteit dan ook alleen smalle lading
op. Dat was oorspronkelijk geen probleem
omdat hij als kanonnenwagen voor WOI
werd ingezet. De wagen had verticale
spandraden buiten de draaistellen die de
dwarsspanten op breedte hielden. Bij
bijzondere ladingen waren die verstelbaar.

op
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De wieldiameters zijn opZ 4,2mm, wat de
werkelijke 90cm benadert. Daar komt ca
1mm bij voor de wielflenzen, dus 5,2mm. De
lengte van een draaistel zou ca 22,5mm
moeten zijn. Per wiel heb je 5,2mm nodig,
dus in totaal 20,8mm. Dat betekent dat de
asafstanden krap moeten zijn, want daarvoor is nog maar 1,7mm over! Die 1,7mm
heb je ook nog nodig voor de bufferbalk en
de koppeling.
De asafstanden moeten vanwege dit alles
niet groter zijn dan 5,5mm. Dat betekent dat
de flenzen van de twee tussenliggende
assen deels moeten worden afgedraaid. Ik
reduceerde ze tot ca 4,5mm.

De twee tussenliggende flenzen worden afgedraaid tot 4,5mm

Verticale spandraden houden de dwarsspanten op breedte.
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8-assige wagen SSml

Draaistel SSml

WOI noodzaakte tot het transport van
steeds grotere ladingen met alle gevaren
van dien. Boven een foto van de SSml in
1914 die is geladen met een Krupp turbine.
Met dergelijke lading kon het traject slechts
met lage snelheid worden afgelegd om niet
te kantelen.

Er bestaat vierkante messing buis (K&S)
van ca 4mm doorsnede. Daar zaag ik twee
maal 23mm af zodat ik ze nog kan afwerken
naar 22,5mm en eventueel smokkelen met
de assen. Dit worden de draaistellen. Er
komt straks een messing plateau op zodat
de wielflenzen niet boven die 4mm mogen
uitsteken. De assen worden dus gecenterd
op minimaal 2,6mm (5.2 / 2) van bovenaf.

Hoewel hij niet meer mag worden ingezet
voor transport bestaat er nog steeds zo’n
wagen. Hier staat hij blauw geverfd op een
fabrieksterrein in Nordrhein Westfalen.

Ik neem 3mm om as-speling op te vangen.
Op die hoogte worden nu de boorgaatjes
voor assen afgetekend. Vanaf de bufferbalk
is dat op de lengten:
4.3 (1.7+2.6), 9.5, 14.7 en 19,9mm.
Er is dan aan het binnenste eind precies
2,6mm over. Om precies te werken boor ik
eerst met 0,5 en werk dan zo zuiver mogelijk
naar de diameter van een Z-as toe.
Het draaipunt komt precies tussen de 2de
en 3de as en wordt verticaal door de hele
buis geboord met 0,8mm. Voor de pen van
een Märklin-koppeling moet je daarna nog
een verticaal gat van 1mm boren, ca 1mm
vanaf de bufferbalk zodat 0,5mm materiaal
overblijft. Daarmee is het boorwerk voltooid.

messing plateau

op
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Plateau SSml
Nu komt op de buis een even lang plateau
dat boven het eerste wiel na de bufferbalk
uitkraagt. Het plateau is achteraan zo breed
als een asje met wielen en vooraan 10mm
vanwege het trapje dat er straks aan moet.
Het plateau wordt er precies symmetrisch
op gelijmd en dan van onderaf doorboord
voor het draaipunt. Is dat klaar dan kunnen
de wielen worden getest. Als de draaistellen
soepel lopen dan is het metaalwerk zo goed
als voltooid.
Aan het draaistel komen nu de buffers. De
Stangenpuffer zijn spelden die onder het
plateau worden gelijmd. Aan de bufferbalk
komt de koppeling van Märklin, Microtrains,
een gewone haak of een schroefkoppeling.
Aan de zijkant komen twee trapjes van
horrengaas. Hekwerk en gripstangen maak
ik van 0,25mm metaaldraad. Ik heb het
remmershuisje zelf getekend en geprint op
fotokarton. Verder zijn er nog metalen
railruimers en kettingen van gedraaid
koperdraad 0,05mm.

Details en zelf getekend remmershuisje op de SSml

op
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messing plateau

op

messing plateau Z

De zelf afgedrukte laadbrug bestaat uit
twee kartonnen wangen. Die wangen zijn
twee lagen fotokarton, een bruine buitenen een zwarte binnenkant. Boven en onder
zijn er dwarsstrips op gelijmd om -profielen
te maken. Zo maak je ook de dwarsspanten
die je op de aangegeven lijntjes lijmt. Aan de
einden zitten er steeds twee waartussen
buisjes worden gelijmd als draaipunten.
Buiten aan de dwarsspanten komen nog de
verticale 0,25mm messing spandraden.
Tenslotte duik je in je vooraad ’scrap’ voor
een mooie smalle lading en dan is hij klaar!

De laadbrug van de SSml uit 2 lagen fotokarton
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De SSt34

op

is een echte dieplader

8-assige wagen SSt34

SSt34 bouwen

De 8-assige dieplader SSt34 uit periode II
(1938) is een dieplader met vier 2-assige
draaistellen. Hieronder een zogenaamde
schienenwagen met remmershuis. Dat is
een platte SS-wagen zonder t (tief), dus
géén diepader. De draaistellen waren niet
verbonden en de wagen mocht niet worden
geduwd!

Indertijd bestelde ik bij het Amerikaanse
Microtrains mijn eerste bruine archbardraaistellen. Daarmee maakte ik deze
dieplader. Ik koppelde er twee door een
messing draaiplateau en deed dat twee
maal. Lastig was alleen dat Mtl-draaistellen
gaatjes hebben zodat je de pennetjes aan
het bovenstel moet lijmen. Dat geeft veel
speling waardoor de laadbrug schuin gaat
hangen in de bocht. Die pennetjes moest ik
bovendien inkorten tot ca 1,5mm.

Model SSt34 is een échte dieplader, dus
met aanduiding t. De draaistellen zijn hier
verbonden door een verdiepte laadbrug. De
tussenliggende draaistellen zijn de échte
dragers. Die aan de uiteinden dienen vooral
om uitstekende ladingen te beveiligen
zodat geen extra platte wagen nodig is.

Van twee railstaven boog ik een verdiepte
laadbrug. Die bleek te licht voor bochten en
wissels. De ruimte tussen de staven vulde ik
met soldeertin en dekte het geheel af met
een laadvloer van fineer. Met een vette
stoomwals erop of een smalspoorwagon
ziet hij er zeer acceptabel uit.

op
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Een 6-assige buitenbeen van Haniel & Lueg

6-asser bouwen

6-assige buitenbeen

foto oude houtwagen

Deze 6-assige geklinknagelde dieplader uit
periode I is de Elberfeld 50170, een eigen
dieplader van de firma Haniel & Lueg te
Düsseldorf, onder andere bestemd voor het
transport van betonelementen. Het is geen
wagen die onder een code valt en als
Spezialwagen een buitenbeentje. Hij is nog
samengesteld uit geklinknagelde platen
staal. Deze oudere wagen heeft nog
Stangenpuffer en een remmershuis. De
sprietjes zijn voor sluitlantaarns. Voor mij is
dit top want buitenbeentjes vind ik eigenlijk
het leukst.

op
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Daar waren natuurlijk die bekende 3-assers
van Märklins oeroude houtwagen 8619 en
die van spoorkraan 8621. Maar die oude
Märklin 3-assers hadden stalen nippels
waarmee ze muurvast in de lading zaten.
Toen ik die eraf sloopte (met wat beheerst
geweld) hield ik een gat over en een cirkel
van puntjes. De puntjes vijlde ik soms weg,
maar wat een werk. Nu had ik immers alleen
nog maar gaten, zodat ik de pennetjes aan
de laadbrug moest lijmen!
Gelukkig hadden ze bij Microtrains ook wel
3-assige draaistellen. Goedkoop waren ze
niet en er kwamen ook nog verzendkosten
bij, oké dan. Maar toen ik ze uitpakte bleken
die ook alleen maar gaten te hebben! Nu
moest ik de pennetjes alsnog aan de
laadbrug lijmen. Bovendien moest ik ze nog
inkorten naar 1,5mm, omdat ze te ver door
staken. Wat ik ook probeerde, de dieplader
bleef maar schuin hangen met veel teveel
speling. Dus zocht ik net zolang naar dunne
spijkertjes met een grote kop tot ze precies
pasten in zo’n draaistel.
Van fouten leer je door Zetten...
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Laadbrug

De brug van deze dieplader heb ik vanaf de
foto's gemeten en getekend in Corel draw.
Daarna is hij afgedrukt op lichtgrijs metallic
karton. Het bouwen was relatief eenvoudig.
Ik boog het bovendek in de juiste vorm en
lijmde eerst één kopkant bovenop die van
de zijkant. Dat moet je van binnenuit doen
zodat je de zijkant plat kunt neerleggen.
Stap voor stap lijmde ik de bovenkant er nu
verder op. Dat is pincettenwerk en uitkijken
dat hij niet in zijn geheel aan de ondergrond
komt vast te zitten wat dan is hij total-loss.
Heb je de boven- aan de zijkant, dan gaat
de andere kant net zo. Daarna komen de
bufferbalken er kops op en heb je een doos.
Die vul je van onderaf met lood of tinstrips
om hem te verzwaren. Voor de draaistellen
lijm je nu eerst de spijkertjes onder de
bovenkant. In de onderkant maak je gaatjes
op de juiste plek en lijmt die er als laatste in.
Nu kun je de pennetjes nog fixeren met
secondenlijm. Het is beslist geen precisiemodel, maar wel leuk met een originele
lading uit periode I.

op
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14-assig spoorkanon

Dit is de 12-assige Leopold, één van mijn voorbeelden.

Ik heb een afkeer van oorlog en bouw liever
een spoorkraan dan een kanon. Maar als je
zo'n spoorkanon van voor WOII op de rails
ziet staan boezemt dat je toch een zeker
ontzag in.
Niet vanwege z'n vernietigingskracht, maar
omdat het technisch zo'n ingewikkeld
apparaat is. Ik houd dus wél van technisch
ingewikkeld. Ik besluit er dan maar zelf één
te ontwerpen opZ.

Dit is de 16-asser van Krupp uit 1890.

Mijn kanonnenwagen wordt uiteindelijk een
bescheiden 14-asser Berlin 919220 van
130ton, wielen 900mm (variant op Leopold)

De draaistellen hoeven wel niet te worden
verzaagd, maar wel grondig opge Zet.
Volgens de maakmethode aan het begin
van dit verhaal krijgen ze betere wielen en
wielkassen. Zo ontstaat een voorwagen
met een granaatbunker en kraan en een
lange volgwagen waar de loop boven
zweeft, zodat er geen extra Schutzwagen
nodig is, want dat was anders verplicht.

Assen kiezen
Uitgaande van een 16-asser van Krupp uit
1890 begin ik aan mijn tekening. Er bestaat
ook een 12-assig spoorkanon genaamd
Leopold dat ik voor het kanon als voorbeeld
gebruik. Ik zal wel een compromis moeten
maken, denk ik.
De brug bouw ik van verschillende soorten
foto- en zilverkleurig karton. Die is tamelijk
ingewikkeld. De draaipunten zijn koperen
buisjes waarin zonder veel speling twee
afgekorte spijkers passen.

op
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Dit is de 14-assige Große Herman

op

Het kanon zelf
Het kanon zélf is een puzzel van messing
en verchroomde buisjes die precies in
elkaar passen. Het is draaiend opgehangen
aan twee scharnierpunten. Onder de loop
komt een hydraulisch systeem waarmee hij
rechtop kan staan. Het was een bijzonder
lastige klus om dat te laten werken.
Ook de kraan op de voorwagen heeft een
scharnierende ophanging. Het kanon is een
variant op de Leopold geworden en kreeg
de naam Große Herman naar het Hermans
denkmal bij Detmold.
Ik heb er twee kinderen opgezet, een jochie
en een meisje, met een spandoek: „Kanone
Zind Doof!“ (kanonnen zijn dom). Ik hield er
nog wat over van de trafowagen. Wat ik
daarvan maakte volgt in een apart infoblad.

Onder de loop zit een hydraulisch systeem.

„Kanone Zind doof!“

op
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18-assige wagen SSt06

Dit is de oerversie van draagsnavelwagens
die later worden aangeduid als Uaai 6... Van
de SSt06 zijn er voor 1929 slechts drie
gebouwd. Het waren de Dortmund-995800
(SSt0672) en de Köln-538170 en 538171.
Ze waren 32.0m lang en hadden een draagvermogen van 168ton. De afstand tussen
de draaipunten was max.21,0m en het
totaalgewicht max. 269,6 ton. De snelheid
was belast max. 65km/u, leeg en dan alleen
als eindwagen, 80km/u.

SSt06 bouwen
Bij een 18-asser worden alle draaistellen
verbonden tot twee bruggen waarop later
draagsnavels gaan rusten. Deze worden opZ
elk deels van metaal en deels van karton
gemaakt. De onderstellen krijgen elk twee
fictieve draaipunten. Die zijn wel van karton,
maar moeten stevig zijn, want de hele rest
van de trein hangt eraan. De opschriften
worden weer met de inkjetprinter gemaakt.
Bovenop komen gaasroosters en hekwerk
van 0,2mm metaal draad en allerlei details.
Afhankelijk van je wens kun je van de
draagbrug gigantisch veel werk maken. Er
zijn twee typen: één uit vakwerkstaven of
één uit plaat, al dan niet geklinknageld of
gelast. Met een spoorwegkanon kun je
gewoon enkele weken zoet zijn,

laat staan met een vakwerk laadbrug voor
een complete duikboot.

op
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Dit is de 18-assige SSt06

op

Draagbrug bouwen

Draagbrug SSt06

De twee draagsnavels en de draagbrug zijn
op
Z één geheel. Ik teken er een sjabloon
voor, dat ik met invisible tape op een witte
tegel plak. Vervolgens druk ik met de inkjetprinter een aantal grijsgroene strips van ca
0,6mm af waarop rijen klinknagels van
0,25mm. De ankerplaten op elk knooppunt
in het vakwerk teken ik apart, elk met hun
klinknagels. De strips maak ik met de
papiersnijder precies op de juiste breedte.
Hier wordt het serieus. De bouw van een
dergelijke wagen is echt een project. De
bouw van elk draaistel apart werd hiervoor
al in het maakverhaal beschreven. Maar
hier worden ze bovendien elk voor het oog
verdeeld in een 4- en een 5-assig draaistel.
De draaistellen worden eerst verbonden
met twee bruggen waarop de draagsnavels
later gaan rusten. De draagbrug zelf is bij de
SSt06 een geklinknagelde constructie van
krap 7,7m lang. Zonder draagbrug met
alleen snavels is de wagen al 24,31m.

op
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Nu hecht ik met secondenlijm de strips kops
aan elkaar en niet aan het sjabloon.
Schuine staven moeten aan de kopkant
worden afgeschuind om te passen. Als dat
vakwerk compleet is komen de ankerplaten
er overheen. Alle ankerplaten moet ik stuk
voor stuk uitknippen tijdens het lijmen om
niet in de war te raken. Zo ontstaat één helft
van de brug. Gelukkig is die symmetrisch
zodat ik de andere helft met hetzelfde
sjabloon kan doen. Nu heb ik twee bijzonder
slappe vakwerken die gemakkelijk buigen.
Hoe maak je daar nu nog iets stevigs van?
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Draagbrug SSt06
Ik buig uit verzinkt ijzerdraad 0,5mm met
hetzelfde sjabloon de hele omtrek van de
draagbrug, maar aan alle kanten 0,5mm
kleiner. Dit moet voor de talrijke dwarsspanten later. Die twee metalen kaders
worden nog met vier verticalen uit zwart
gelakt draad 0,25mm in het midden versterkt. Aan de verticalen moeten later Uvormige dwarsverbindingen komen. Als de
twee metalen frames af zijn lijm ik de beide
vakwerken er exact symmetrisch op. Nu zijn
de twee zijhelften van de brug klaar.

De twee brughelften worden nu verbonden
door een groot aantal dwarsspanten in
verschillende soorten. Eerst buig ik metalen
u-portalen van 0,25mm zwartgelakt draad
en lijm er daarvan zes tussen de zijhelften.
Nu het een geheel is geworden wordt het
vakwerk verfijnd. Dat gaat ook weer met
0,25mm zwart gelakt draad. Daarna komen
er dwarsspanten van geprint karton onder
en bovenop met klinknagels. Vervolgens
krijgen alle knooppunten weer ankerplaten.
Aan de kopkanten komen twee dwarsplaten
met zogenaamde stoelen. Daar neem ik
dan meteen de scharnierpunten in op met
koperen buisjes voor de chassispennen.
Die buisjes moeten exact rechtop en in het
midden zitten anders is je dieplader scheef!
Ik test nogmaals de opleggingen van de
brug. Die moeten recht zijn en even hoog en
soepel over de draaistellen kunnen.
Alle witte kartonrandjes worden nu groen of
zwart afgewerkt met acrylverf en als laatste
stort ik me dan vrolijk op zoveel mogelijk
realistische details, hekwerk, kisten, dozen,
beugels, roosters etc.

Boven de SSt06 en onder alvast de SSt08 wachtend op de duikboot

op
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18-assige wagen SSt08 met duikboot
Dit is de fictieve SSt08, à la 1931. Die is
natuurlijk ook maar tweemaal gebouwd en
wel bij Maschinenfabrik Stern in Thalgau.
Het eigengewicht van de wagen is 109,6 ton
en het totale draagvermogen ca 350 ton. Hij
is in totaal 33m77 lang ofwel 153,5mm opZ
en heeft een laadvermogen van 200ton. De
duikboot U09 past er, niet geheel toevallig,
precies op, zowel qua lengte als gewicht.
Dit is geen draagsnavelwagen, omdat de
brug hier één geheel is met de opleggingen.
Daardoor kon de brug in het midden worden

verdiept om de duikboot lager te leggen.
Toch is dit een Dora-type wagen, die buiten
het zogenaamde Lichtraumprofiel valt. Voor
een dergelijk transport moest de omgeving
van het spoor worden bevrijd van obstakels
en het spoor zelf zorgvuldig geïnspecteerd.
Op een naastliggend spoor mocht zich
geen tweede zwaartransporter bevinden.
De transportsnelheid lag niet hoger dan ca
30km/u en over wisselstraten nog lager.
Leeg mocht de wagen als laatste in een
trein rijden met maximaal 80km/u.

Duikboot

Ideaal

Er bestaat opZ een platte 6-asser SSym46
met daarop een duikbootje, genaamd
Zeehond. Er was nog veel meer van dit
submariene ongedierte, maar al deze
duikboten waren te klein voor mijn plan. Er
is zelfs een 8-assige dieplader, maar met
alweer diezelfde Seehunt. Het is allemaal te
nietig voor een 18-assige wagen. Ik wilde
een duikboot waar je U (boot) tegen zegt,
zoiets als Nemo's Nautilus in Jules Vernes
boek: Twintigduizend mijlen onder zee.

Ik vind de U09 uit 1908 van de Kaiserliche
Marine (1903-1919). Hij werd gebouwd
door Krupp op de Germania Werft te Kiel en
was 27,1m lang, 3,9m breed lag 3,9m diep.
Dat begon ergens op te lijken. Dit was een
duikboot van bijna 195ton en dus ideaal
voor de 18-asser. Maar hij moest met zijn
27m dan precies zo op de brug worden
gelegd dat de hekpunt van de duikboot het
remmershuisje nooit raakt. Aangezien de
wagen beladen altijd maar in één richting
kan rijden wordt van het tweede remmershuis afgezien. Onder in de laadbrug moet
extra ballast worden toegevoegd tot nét
onder het maximale laadvermogen, dit om
het zwaartepunt zo laag mogelijk te maken.
Er moeten vijf opleggingen zodanig worden
ontworpen dat het overstek in bochten
acceptabel blijft, want je halve modelbaan
slopen voor een U-boot gaat mij mooi te ver!

Met de U9 opZ 20.000 mijlen onder zee

op
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SSt08 bouwen

Tekenen

Het maken van de duikbootwagen SSt08
gaat volgens de zelfde methode als de al
besproken SSt06. Deze is alleen langer,
geknikt en nog ingewikkelder. Hij is speciaal
ontworpen voor de TEG en aangepast bij
het formaat van de duikboot. De duikboot
ligt er zo laag mogelijk in, bedreigt nergens
een remmershuisje en het hele gevaarte
kan nog een acceptabele bocht maken. De
wagenbreedte is aangepast bij de kiel van
de duikboot, maar valt nog binnen het
laadprofiel voor het spoor.

Nu moet ik eerst mijn duikboot uittekenen.
Ik gebruik als handleiding enkele foto’s en
een heel oud bouwplaatje. Het bouwplaatje
geeft richting aan welke onderdelen je moet
projecteren. Want duikboten zijn maar
zelden mooi recht. De romp bestaat uit
meervoudig gebogen vlakken die je naar
het platte vlak moet vertalen. Nu speelt op
grotere schalen de materiaaldikte vrijwel
geen rol maar opZ wel! Dat wordt rekenen!

op
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Hier was het een hele klus om de kiel in
karton om te rekenen en het blijkt dan ook
een paar keer niet te kloppen. Bovendien
moet de duikboot een beetje degelijk zijn
om hem over het spoor te transporteren.
Dat betekent dat hij van binnen zal moeten
worden versterkt met dwarsschotten die
ook weer de juiste vorm moeten hebben.
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Prototypen

Slanker model

Na een paar onderdelen te hebben getest
bouw ik maar eens een heel prototype. Het
klopt en lukt om hem te bouwen en het
resultaat is groots. Wel érg groots, want de
duikboot steekt uit buiten het zogenaamde
Lichtraumprofil. In de hoogte is dat niet zo’n
groot probleem: het was tenslotte een
speciaaltransport, maar in de breedte wel!
Lager kan niet, want de verdiepte draaibrug
moet nog langs de draaistellen kunnen.

Zo kom ik uiteindelijk bij een slanker model
uit dat wel werkt. Hij blijkt 17,7mm breed,
maar officieel nog steeds te hoog voor het
laadprofiel. Er kan geen hoge opbouw op,
dus laat ik de commandotoren vervallen.
Die toren krijgt eventueel een aparte plek of
een tweede wagen. Ondanks al dit getest is
de uiteindelijke dieplader met duikboot nóg
een megaklus gebleken om te bouwen,
maar gelukkig:
ik heb het maar twee keer gedaan!!

Slanker model
In eerste instantie denk ik aan een ander
model, maar dat maakt het probleem nog
groter. Dus neem ik mijn toevlucht tot een
truc. De duikboot wordt in de tekening met
10% afgeslankt wat wel tot gevolg heeft dat
je álles, maar dan ook álles opnieuw moet
berekenen, testen én prototypen.

Uitleiding
Dat waren ze dan voorlopig, de 14-assige
SS62, de 10-assige SS07, de 14-assige
kanonnenwagen SSml, de 8-assige SSt34,
de 6-assige buitenbeen, de 14-assige
grosse Herman, de 18-assige SSt06 en de
SSt08 met duikboot U9.
Voor wie hier zijn levenswerk van wil maken
zijn er nog hele lijsten diepladers en een
special uit de serie van Miba Guterwagen:
band 8, van Stefan Carstens en Paul
Scheller, Drehgestell Flachwagen.
op
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Het is duidelijk dat het inkorten van een
chassis, het maken van draaistellen, soms
nog met locwielen erin, of het maken van
een plateau, dieplader of draagbrug met
kanon of duikboot, geen karweitjes zijn voor
één avondje knutselen. Je moet dit soort
dingen behoorlijk plannen en stapsgewijs
uitvoeren om een mooi resultaat te krijgen.
De laatste dieplader met duikboot kostte
niet minder dan veertien dagen, maar...
dan heb je ook wat. Succes!
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