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8.

HET SOFTWAREPROGRAMMA WINTRACK.

8.1

Opnieuw beginnen.

Het gebruik van de Fleischmann tekenmal heeft meer nadelen dan de voordelen, zeker als je
ook in het bezit bent van een PC. Je maakt makkelijk een vergissing met het tekenen en dus
kan het voorkomen dat raildelen niet op elkaar aansluiten. Nadat ik de Fleischmann
tekenmal bij het antiek heb gedaan, gaan we met het nieuwe banenboek van Fleischmann
(9925), wat ik besteld had maar eens aan de gang om een mooie treinbaan te ontwerpen.
Mijn vrouw vond bij het doorkijken van het boek, dat ik er ook maar een draaischijf in moest
plannen. In het boek staan diverse voorbeelden dus we gaan eens aan het werk.
Uiteindelijk waren de getoonde banen of te groot of niets aan, dus dat bedrag had ik mezelf
ook weer kunnen besparen.

8.1.1 Hoe groot wordt de baan.
Het probleem waar ik nu mee zit is de grootte van de baan. Ik zou graag een baan willen die
iedereen wel zou willen maar de ruimte ontbreekt gewoon. Ik heb al diverse banen in het
boek bekeken en wat blijkt, de meeste banen zijn zo’n vijf en een halve tot zes meter lang.
De kortere banen zijn gelijk van die simpele ovaaltjes en daar vind ik niet zo veel aan.
Maar het is ook de bedoeling om ideeën uit het boek op te doen en te gebruiken en die staan
er genoeg.

8.1.2 Baan op schaal maken.
Ik ben nu aan een baan bezig wat ik met behulp van een hiervoor speciaal ontwikkeld
software programma maak. Dit softwareprogramma heet “Wintrack”.

8.1.3 De opbouw.

Afbeelding 8.1 Een getekende baan in “Wintrack”.
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Met het programma Wintrack ga ik de baan opzetten. Hierboven is een baan opgebouwd
met het programma. In dit programma kan gelijk berekend worden hoeveel rails je nodig hebt
voor je baan en wat de rails samen kosten (nadat je het stuksbedrag hebt ingebracht).

Afbeelding 8.2 Totalen in rails.
Op het tabblaadje “info” kun je dan zien wat dit kost. Om te beginnen kies je het merk rails
wat je gaat gebruiken en gelijk zie je een tabel met alle verkrijgbare rails. Van een merk.
In mijn geval Fleischmann “Profi rails”.
Door op het symbool te klikken bijvoorbeeld 6101 (rechte rails 200mm)
Kies je deze rail. Elke keer dat je klikt komt er een rail bij. Dit kan ook
met rondingen en noem maar op. Rechts boven zie je ook een
draaischijf. Fleischmann heeft drie soorten dus je kunt ook kiezen.
Ook kun je huisjes kiezen, stations, bovenleiding, bergen, dalen
elektrische bekabeling en wat er maar te verzinnen is.
Als alles gereed is kun je dit in 2D of 3D omzetten. Zo zie je gelijk hoe
de baan er uit Gaat zien. Dit zie je in afbeelding 8.1. Ook wordt gelijk
bepaald hoe groot de baan wordt want de kruislijnen kun je instellen tot
maximaal 50x50 cm. Alle nu verkrijgbare merken zijn vertegenwoordigd.
Je kunt ook in meerdere lagen werken om bijvoorbeeld een
schaduwstation te bouwen op de laag onder de zichtbare rijplaat.
Dat gaat bij mijn baan ook gebeuren. Ik heb zelfs zoals het er nu uitziet
drie lagen.

Afbeelding 8.3 Railkeuze.
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9.

HET SCHADUWSTATION.

9.1

Het ontwerp.

Inmiddels heb ik het “onzichtbare” schaduwstation getekend en heb de mening gevraagd van
mijn medespoorders op het forum. Zoals ik al eerder aangaf zijn daar veel spoorliefhebbers
te vinden, die gelijk klaar staan om je te helpen met de mooiste oplossingen.
Het eerste getekende schaduwstation versie 1, is te zien in onderstaande afbeelding.

Afbeelding 9.1 het schaduwstation versie 1.

9.1.1 Ontwerp niet goed.
Het ontwerp werd door een mede forumgenoot bekritiseerd op diverse zaken en heeft voor
mij de baan opnieuw getekend en nu wel zo dat er langere treinen konden staan zonder dat
ze op wissels stilstaan, waarom vertel ik later nog. De nieuwe baan was ook wat kleiner dan
die van mij en dat komt altijd goed uit.
Helaas moet ik de spiraal weer een beetje aanpassen. Een andere hobbygenoot die ik ken
van e-bay (bij hem heb ik veel rails gekocht tegen een zacht prijsje) heeft mij verteld dat ik
door het inbrengen van de wissels aan het einde van de spiraal een keerlus heb gecreëerd.
Of ik moet een keerlusgarnituur kopen of de wissels moeten weg. Ik doe het laatste omdat ik
die wissels ook ergens anders kan plaatsen.
Nadat ik vele malen het ontwerp van het schaduwstation heb gewijzigd heb ik het laatste
ontwerp weer eens naar een spoorcollega gestuurd in de hoop dat hij fouten kan vinden of
liever gezegd niet natuurlijk.
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Nadat ik een opmerking krijg over het feit dat ik beter de buitensporen in de spiraal als
stijgsporen kan benutten dan ik bedoeld heb, ben ik redelijk tevreden. Maar er zijn nog meer
opmerkingen over de hoeveelheid dure kruisingen die ik heb ingepland. Opnieuw naar de
tekentafel dus. Nadat ik ook een bovenbaan heb getekend laat ik beide wederom door de
spoorcollega’s keuren. Tenslotte wil je ook wel wat. Nadat ik vele wissels en kruisingen
verwijderd heb begint het wel wat te lijken maar het is het nog niet helemaal.

Afbeelding 9.2 het schaduwstation versie 4.
Ik krijg het advies meer boogwissels toe te passen zodat de opstelsporen langer kunnen
worden. Daar ik inmiddels mijn uiteindelijke bovenbaan ook ter verantwoording heb
ingestuurd heb ik wederom waardevol advies gekregen een tweede spiraal éénsporig aan te
leggen zodat er meer rijmogelijkheden ontstaan. Het voorlopige schema van het
schaduwstation zie je hieronder.

Afbeelding 9.3 Het schaduwstation versie 5.
Maar we waren nog niet tevreden. Het kost ook vele uren denkwerk om tot een goed
resultaat te komen. Nog meer voorbeelden dan maar.
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Afbeelding 9.4 Het schaduwstation versie 6.
Na bovenstaande afbeelding, ben ik nog aan de details aan het werken geweest, dit zal ik
jullie besparen. Nadat het ontwerp van de schaduwbaan diverse wijzigingen had doorstaan
ben ik tot het volgende ontwerp gekomen. Dit laatste ontwerp staat hier onder.
Dit plan ga ik dan ook in werkelijkheid opbouwen.

Afbeelding 9.5 Het schaduwstation versie 11.
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10. DE RAILVERZAMELING.
Na ettelijke bezoekjes aan mijn favoriete e-bay site heb ik al heel wat rails gekocht.
Gelukkig maar ook helaas heb ik nog heel wat rails nodig, dus dat moeten we ook nog
regelen als ik daar aan toe ben. Eens kijken wat er op e-bay nog te koop wordt aangeboden.
Tenslotte moet ik nog steeds met mijn baan beginnen. Ook moet ik nog een paar kasten
ombouwen naar kasten met schuifdeuren i.p.v. openslaande deuren. De in de ramen
gebouwde ventilatieroosters heb ik van een filter voorzien, zodat het stof wat via die roosters
binnenkomt grotendeels achterwege blijft.

10.1 Het ontwerp van de treintafel(s).
Nadat ik eerst een ontwerp van de tafels heb gemaakt op de Pc moet de bouw maar eens
beginnen.

Afbeelding 10.1 Het ontwerp van de tafels.
De opzet is dat er 4 tafels komen. Zoals te zien is op de tekening bouw ik de tafels in twee
gedeelten. Het onderdeel voorzie ik van wielen zodat bij calamiteiten de baan van zijn plaats
geduwd kan worden. Het bovendeel is “voorlopig” los te nemen van de onderzijde. Dit heb ik
zo gekozen omdat het mij makkelijker lijkt eerst goed bij de schaduwbaan te kunnen komen
als het bovendeel nog niet geplaatst is.
Als dit lage gedeelte dan af is schroef ik het bovendeel van de tafel op het onderdeel en zo
kan ik dan verder met de bovenzijde. Of dit zo is zal de tijd leren. Nou inmiddels weet ik
beter. Ik heb de hoogte verkeerd ingeschat. Het bovenste deel van de tafels moet hoger
komen. Dit vloeit voort uit het feit dat de tweede spiraal hoger staat dan was bedoeld.
Hier zullen nog wat aanpassingen moeten komen. Helaas had ik het bovendeel van twee
tafels al gebouwd, dus die moeten wat worden aangepast. Daar vertel ik later meer over.
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11. HET GROTE SPIRAAL PROJECT.
11.1 Van schaduwstation naar de bovenbaan.
Eerst maar eens een ontwerp maken voor de spiraal. De afbeeldingen laten de voortgang
van het ontwerp zien.

Afbeelding 11.1 Ontwerp grote spiraal (1).

Afbeelding 11.2 Ontwerp grote spiraal (2).
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Afbeelding 11.3 Ontwerp grote spiraal (3).

Afbeelding 11.4 Ontwerp grote spiraal (4).

Afbeelding 11.5 Ontwerp grote spiraal (5).
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Afbeelding 11.6 Ontwerp grote spiraal (6).
Na het maken van het ontwerp, ben ik begonnen met het bouwen van de grote
klim/daalspiraal. Deze dient om van het schaduwstation naar de bovenbaan te komen vice
versa. Daar een gemiddelde locomotief niet steiler kan stijgen dan ongeveer 3 cm. per meter
moest ik het zoeken in een spiraal anders wordt de baan wel erg lang. Op de volgende
afbeeldingen is hij te zien in de opbouwfase.

Afbeelding 11.7 Opbouw (1).

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

11

Afbeelding 11.8 Opbouw (2).

Afbeelding 11.9 Drie verdiepingen.
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Afbeelding 11.10 De loc met “zware lading” test.

Afbeelding 11.11 De spiraal is “gereed” met analoge ASC 2000 trafo.
Ook dit project heb ik ter goedkeuring laten zien op mijn forum. Algemeen waren de leden
niet tevreden over de hoogte van de lagen. Ik had verteld dat de tussenruimte 12 cm. was en
dat vonden de leden veel te steil. Verder vonden enkelen dat hij zou doorbuigen met treinen
op de baan. Het MDF vertelde ik was 4 mm dik. Of ik moest dikker MDF nemen of de baan
beter ondersteunen. Dit heb ik ter harte genomen en ben nu de baan aan het aanpassen
De lagen moeten nu dus 9 of 10 cm uit elkaar komen. De treinen hoeven dan ook niet zo te
trekken als ze veel wagonnetjes meenemen.
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Alhoewel ik heb een test uitgevoerd met een locje zonder rubberen tractiebandjes en deze
trok een 10” Bahco makkelijk mee omhoog. Maar door de ervaring van anderen (ervaring is
een opstapeling van stommiteiten) leer je altijd weer bij en dan blijkt deze goede raad niet
duur te zijn. Wat ik even vergeten was is dat zo’n spiraal wel rails vreet. In lengte is de
spiraal ruim 3 meter lang en ja dat kost wat rails. De meeste rails zijn flexibel en dat scheelt
heel wat kosten t.o.v. losse rails. Uiteindelijk wordt het een spiraal met vier sporen naast
elkaar. Als hij klaar is kom ik weer in de lucht.

11.1.1 Spiraal gereed.
Inmiddels zijn we drie weken verder en is de spiraal gereed voor gebruik, hij staat op een
verstelbaar onderstel zodat ik de hoogte aan kan passen op de te bouwen baan. Toen ik in
de beginfase was van de bouw kwam ik er achter dat hij de verkeerde kant op omhoog ging
en hij paste dus niet in mijn baan. Het kostte wel een traan maar hij moest uit elkaar.
Nu kun je de spiraal mooi zien in de volgende afbeeldingen.

11.1.2 Afmetingen en materiaalgebruik.
De buiten diameter is ongeveer 118 cm het gat in het midden is 63 cm. Dit is natuurlijk
afhankelijk van het merk rails dat je gebruikt en de hoeveelheid sporen naast elkaar.
De totale hoogte met verstelbaar onderstel is 84 cm. Er zitten 39 draadstangen M6 in, het
aantal moertjes M6 is 312, 312 sluitringetjes, 195 borgringetjes, 3 platen MDF met de
afmetingen 118x118x4 cm en het gebruikte overige hout is 5 latten van 240x4x1,8 cm.
Ik heb in het onderstel M10 moeren en draadstangen gebruikt om de verstelmogelijkheid te
bewerkstelligen. Hierin zitten 3 draadstangen M10 in, 12 M10 moeren, 12 sluitringen en 6
borgringen.

Afbeelding 11.12 Onderaanzicht spiraal.
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Zoals te zien is op deze afbeelding is er nogal wat hout gebruikt. Dit was nodig om de spiraal
stevig te maken, immers door het uitbuigen van de MDF plaat, wil de spiraal naar binnen.
Door de vele houtverbindingen wordt dit voorkomen.

Afbeelding 11.13 Detailfoto verstelbouten.
Op deze afbeelding zijn is de verstelmogelijkheid goed te zien. Middels drie draadeinden
M10 heb ik wat afstand gecreëerd om de baan op hoogte te stellen en tevens dat de spiraal
waterpas kan staan.

Afbeelding 11.14 Bovenaanzicht spiraal.
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Op deze afbeelding is het bovenaanzicht te zien van de houtconstructie.
De vele draadeinden zorgen ervoor dat de spiraal niet doorbuigt tijdens het berijden door de
trein(en)

Afbeelding 11.15 Spiraal zijaanzicht 1.
Op de vorige afbeelding zie je het zijaanzicht van de spiraal, dit geeft een goed beeld hoe
groot het ding is.

Afbeelding 11.16 Spiraal zijaanzicht 2.
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Op de vorigrafbeelding zie je de ingang vanaf het schaduwstation naar de spiraal met een
driewegwissel.

Afbeelding 11.17 Spiraal detail draadstangen.
Hier zie je één van de bevestigingen van de spiraallaag, om het af te maken heb ik deze
topmoeren gebruikt, mooi of niet.

Afbeelding 11.17 Detailopname ingang spiraal.
Helaas moest ik de spiraal wat aanpassen. De drieweg wissel heb ik er uit genomen.
Deze veroorzaakt met de schaduwbaan een keerlus en dat moeten we als het even kan, niet
hebben.
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Ik heb ook de poten wat verhoogd om de uiteindelijke tafel ook wat hoger te kunnen maken.
Tevens heb ik hier en daar de rails nog wat aan moeten passen. De 1000 van de NS wilde
namelijk niet zo soepel door de spiraal. Hij ontspoorde elke dertig centimeter ongeveer.
Ik heb de tape die ik oorspronkelijk onder diverse railstukken had geplakt weggenomen.
De loc ging hier als een danseres overheen en omdat er zoveel wielen onder zitten lukte dat
niet helemaal. Ik had namelijk de rails later ook vastgespijkerd en dat deel zat dus lager dan
de delen met tape.
Op en neer ging het en dat wilde de loc niet. Dit was ook de enige loc die daar last van had.
Ook heb ik bij de ingang bij de bovenste laag nog wat semi bovenleiding aangebracht want
diverse loc’s liepen tegen de laag aan met de pantografen. Dit is ook opgelost.
Bij het transport merkte ik dat de spiraal nogal groot is. Met de grootst mogelijke moeite
hebben mijn vrouw en ik de contraptie via de zoldertrap door de zolderdeur ingang gekregen.
De trap loopt namelijk met een bocht en daar had ik nooit bij stil gestaan.
Dan te bedenken dat ik oorspronkelijk van plan was er een vierde laag op te bouwen.
In dat geval had ik het ding nooit naar beneden gekregen.

11.1 De tweede spiraal.
De volgende stap is het ontwerpen en maken van de tweede spiraal. Deze spiraal moet de
bovenbaan verbinden met het schaduwstation. Nu zul je denken maar die spiraal is er toch
al?

Afbeelding 11.18 De eerste stappen naar de kleine spiraal (1).
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Dat is ook zo maar zoals uit de tekeningen blijkt wordt een tweede spiraal toegepast die
alleen verkeer regelt van de bovenbaan naar beneden. Inmiddels is ook de tweede spiraal
gereed. Hier een paar afbeeldingen.

Afbeelding 11.19 De eerste stappen naar de kleine spiraal (2).

Afbeelding 11.20 De eerste stappen naar de kleine spiraal (3).
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Afbeelding 11.21 De eerste stappen naar de kleine spiraal (4).

Afbeelding 11.22 De eerste stappen naar de kleine spiraal (5).
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Afbeelding 11.23 De eerste stappen naar de kleine spiraal (6).
Aan de onderzijde is goed te zien dat de bevestigingsdraadeinden iets uitgebogen zijn.

Afbeelding 11.24 Tweede spiraal gereed opgebouwd met rails (7).
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Afbeelding 11.25 Tweede spiraal ondersteboven (8).
Bij de bouw van de tweede spiraal blijkt na het plaatsen op de schaduwbaan dat de
draadeinden op diverse plaatsen precies op de rails staan, tegenvaller. Goed na het
aanbrengen van lange gebogen draadeinden ga ik het opnieuw proberen. De reden dat de
draadeinden gebogen zijn is om bij het plaatsen de mogelijkheid te hebben dat ik de
draadeinden kan verdraaien en wel zodanig dat de draadeinden naast de rails op het
schaduwstation komen.
Als na het plaatsen de draadeinden goed staan moet ik nog de gaten boren. Ik neem de
boordiameter wat ruimer zodat de draadeinden wat makkelijker in de plaat zakken.
Nadat het geheel geplaatst is heb ik de hoogte van de spiraal bepaald op 10 cm.
Dit is net voldoende om een loc met opgestoken pantograaf doorgang te geven.
Nu blijkt wel dat de baan wat hoger wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Goed dat is
weer iets voor latere zorg.
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12. DE BOUW VAN SCHADUWSTATION.
Om te beginnen, had ik inmiddels stapels hout gekocht en was begonnen met de
totstandkoming van de tafels die de schaduwbaan moeten ondersteunen.

Afbeelding 12.1 De eerste ondersteuning is gereed.
Op de afbeelding zijn ook mooi de geboorde gaten te zien in de latconstructie. Deze gaten
(12mm) zijn bedoeld voor de doorvoer van de bezetmelder bedrading, wisselbedrading en
andere bedrading.
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Afbeelding 12.2 Zijaanzicht van de eerste treintafel.
Op bovenstaande afbeelding is de koppeling van de paradebaan met het schaduwstation
mooi te zien. Het bovendeel maak ik pas vast op het moment dat het schaduwstation gereed
is en voorzien van rails. De eerste spiraal had ik natuurlijk al en die is op onderstaande foto
gekoppeld aan de eerste twee tafels. Op de ondertafels komt dus het schaduwstation.

Afbeelding 12.3 De onderbouw met de eerste twee tafels.
Op deze foto is te zien hoe de eerste ondertafel tegen de eerste spiraal is aangebouwd.
Inmiddels (maar nog niet zichtbaar op de foto) is de spiraal ook op wielen geplaatst anders
kan ik het geheel nog niet verplaatsen.
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Afbeelding 12.4 Een overzichtsfoto van de tafels.

Afbeelding 12.5 De spiraal met de eerste tafel en de eerste rails.
Al snel blijkt tijdens de bouw van de baan dat de voorste poten van de tafels de railaanleg
danig in de weg zitten, had ik kunnen weten maar dat is wijsheid achteraf. Ik heb daarom vier
bovengedeelten van de tafelpoten af moeten zagen. Ik moet tijdens het plaatsen van het
bovendeel van de tafels maar eens even kijken hoe ik nu de tafels op elkaar bevestig, dat
wordt weer passen en meten. Ik weet zeker dat het goed komt. Ik heb nu ook de rails
vastgezet op een aantal plekjes na, omdat ik daar de aandrijvingen van de ontkoppelrails
nog moet plaatsten. Die moet ik nog bestellen, dus dat komt later.
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Ook blijkt door de verschillen in het ontwerp en de uiteindelijke bouw dat ik nog wel wat rails
nodig heb. Ik heb mijn vaste leverancier al ingelicht en weldra zal ik wat meer rails bestellen
bij hem.
Op de bovenstaande afbeelding kun je goed zien hoe de rails uiteindelijk worden geplaatst.
Onder de rails is een laag geluiddempend materiaal gelegd, dit moet het rijden wat stiller
maken, kijken of het werkt. Er is in de handel ook ander materiaal te koop maar dat heeft ook
weer zijn prijs en dit materiaal van de bouwmarkt voldoet volgens mij uitstekend.
Er is verder nog geen wissel aangesloten. Ik moet eerst alle aandrijvingen testen alvorens de
wisseldecoders aan te sluiten, die ik ook nog moet aanschaffen en nog zo veel eigenlijk
maar dat is van latere zorg. Tijdens het leggen van de rails blijkt ook dat het
railontwerpprogramma “Wintrack” het ook niet zo nauw neemt met afmetingen, dat blijkt nu in
de bouw. Door “foutjes” in het programma moet hier en daar de baan wat worden aangepast.
Dit is nu nog niet zo erg, ik hoop alleen dat de bovensectie niet zo erg behoeft te worden
gewijzigd. Wel blijkt nu dat de boventafel iets hoger zal komen.
De rails worden verbonden met metalen schuifjes. Helaas blijkt dat deze verbindingen nogal
storingsgevoelig zijn en heb ik besloten dat ik alles aan elkaar soldeer. Daar ben ik nu mee
begonnen, het gaat erg goed met de soldeerbout 30 Watt maar het duurt even voor het aan
elkaar zit. Ik moet wel oppassen dat de rails niet bol gaat staan in de zomer. Dat is geen
fabel want daar heb ik meerdere spoorvrienden over gehoord. Inmiddels is het al een paar
keer boven de 30 graden geweest en er is niets te zien van doorbuigen.
Voor de bezetmeldingen moet ik op diverse plaatsen de rails weer doorslijpen met mijn
“Proxxon Minimot” en ik hoop dat het genoeg is om de uitzetting van de rails door de in de
zomer mogelijk te maken.

Afbeelding 12.6 Het schaduwstation is gereed, of niet?.
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13. OUD EN NIEUWE SCHADUWSTATION.
Nadat ik een kennis eens had laten kijken naar mijn schaduwstation, was hij heel kort in zijn
bewoordingen. Veel te korte opstelsporen. Hij vertelde mij dat wanneer ik mijn Roco BR01
op de rails zou zetten er niet meer dan twee grote rijtuigen achter gezet konden worden.
Tja en ik had gerekend op vier rijtuigen. Wat nu? Er stond mij niets anders te doen dan de
zaak af te breken en het schaduwstation opnieuw op te bouwen, jammer want ik had er
nogal wat werk aan gehad. Laten we het nog niet eens hebben over het weggegooide geld.
Wat hij ook zei was, dat die doodlopende opstelsporen weinig zin hadden. Hoe wil je nu
treinen tegen de richting in weer op het goede spoor krijgen. Tja, dat was ik wel met hem
eens. Niet getreuzeld, afbreken die zooi. Uithuilen en opnieuw beginnen. Inmiddels had ik
alle wisselbedrading ook al gelegd in elektriciteitsbuis en dat moest ook weer afgebroken
worden. Nadat ik nog een aantal ontwerpen had gemaakt, die hij op een paar onderdelen
weer afkeurde kwamen we tot het volgende en laatste ontwerp. Hier onder zie je het laatste
ontwerp. Ik hoop nu dat het hierbij blijft.

Afbeelding 13.1 Het nieuwe schaduwstation.
De eerste stap is dat het oude schaduwstation afgebroken dient te worden, daarover meer in
het volgende hoofdstuk.
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13.1 Schaduwstation geheel afbreken.
Ik zal je de meeste foto’s van de afbraak van het schaduwstation besparen. Het was om te
janken. Nadat het nieuwe plan was gemaakt, ben ik maar weer eens naar de bouwmarkt
geweest om nieuw hout te kopen. De bouw vorderde gestaag omdat ik nu wist hoe ik het één
en ander moest doen. Je kunt nu duidelijk zien welke veranderingen er zijn. Van de afbraak
en van de opbouw heb ik nog wat foto’s gemaakt.

Afbeelding 13.2 Afbraak van het schaduwstation (1).

Afbeelding 13.3 Afbraak van het schaduwstation (2).
Ook nog een niet zo’n leuke bijkomstigheid was, dat ik alle rails aan elkaar had gesoldeerd.
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De één zegt dat het een beter contact geeft en de ander zegt dat het bol gaat staan bij een
hoge temperatuur. Beiden hebben misschien gelijk maar als ik nu kijk bij welke temperatuur
ik de grote spiraal heb gemaakt, als ik mij niet vergis, was dat bij zo’n 30° buitentemperatuur
en tot op heden is daar nog niets mee gebeurd.
Daar komt ook nog bij dat ik de isolaties nog in de rails moet zagen waar de blokken en
bezetmeldingen komen, dus ik denk dat het nogal meevalt.

Afbeelding 13.4 Opbouw van het nieuwe schaduwstation (1).

Afbeelding 13.5 Opbouw van het nieuwe schaduwstation (2).
Helaas kon ik ook de oude ondervloer van MDF niet meer kon gebruiken, dus daar heb ik
ook nieuwe MDF platen voor gehaald. Het is nu 6 mm dik en dat moet voldoende zijn.
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Daar komt nog bij dat de tafels genoeg ondersteuning moeten bieden. Hier en daar zal ik het
onderstel wel wat moeten aanpassen maar dat is niet zo erg.

Afbeelding 13.6 Het nieuwe gereed zijnde schaduwstation .
Het nieuwe schaduwstation is inmiddels gereed, de veranderingen zijn goed te zien.
Nu kan ik langere treinen opstellen dan voorheen. Hier en daar moet ik nog wat
fijnafstellingen uitvoeren maar het is een mooi resultaat.

Afbeelding 13.7 Detailfoto van het nieuwe schaduwstation.
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Ook moet ik nu opnieuw de wissels aansluiten, dat is nog heel wat werk. Ik heb nu wel
besloten de bedrading niet vanaf de wissel naar de decoder te laten lopen over de volle
lengte. In verband met storingen in de toekomst, wil ik de aandrijving kunnen vervangen.
Ik ben van plan nu aan elke wissel drie (male) stekertjes te plaatsten met (female)
contrabussen aan de andere zijde, zodat ik de aandrijving makkelijk kan vervangen zonder
de bedrading door te hoeven knippen.

Afbeelding 13.8 Detailfoto van het nieuwe schaduwstation (2).
Ook moet ik nog steeds de bezetmeldingen aansluiten maar ik aarzel een beetje omdat ik
nog niet helemaal weet hoe ik dit moet gaan doen. In alle beschrijvingen staan gegevens
over 8-voudige bezetmeldingen en ik heb natuurlijk weer iets afwijkends (16-voudig) op dat
gebied. Ook mijn stuurprogramma vermeldt gegevens over 8-voudige bezetmeldingen, dus
dat moet ik nog gaan uitzoeken in het boek of op het forum. Na goed beschikbare informatie
gelezen te hebben is inmiddels ook dat probleem opgelost en kan ik als het geheel gereed is
de bezetmelderdraden aansluiten.
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14. GROTE SPIRAAL OOK AFGEBROKEN.
Nadat het oude schaduwstation werd afgebroken is nu ook de grote spiraal aan de beurt.
Een tijdje ben ik lid van een modelspoorclub geweest en toen ik mijn sporenplan aan de
leden liet zien met in mijn achterhoofd hoe mooi het plan eigenlijk wel was, kwam er na toch
wel bewonderende blikken ook enige kritiek. De meeste leden vonden de grote spiraal te
steil en te krap. Ik had nooit de R1 bochten van de Profirails moeten gebruiken in een
spiraal. Men vertelde mij dat ik met de BR01 met een vijftal lange wagons wel zou merken
dat het niet goed gaat. Ik sputterde nog tegen maar was snel overtuigd, de spiraal moest
anders. Om het een en ander goed te laten verlopen werd mij geadviseerd de spiraal als in
een “paperclip” vorm te bouwen, ovaal dus. Daar ik hierin wel wat zag heb ik samen met mijn
vrouw de spiraal weer naar de zolder gesleurd om hem daar te slopen. Hieronder zijn wat
foto’s te zien van het gebeuren.

Afbeelding 14.1 Afbraak van de spiraal.

Afbeelding 14.2 Afbraak van de spiraal (de laatste laag is aan de beurt).
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Afbeelding 14.3 Afbraak van de spiraal (de laatste rails er af).

Afbeelding 14.4 Afbraak van de spiraal (de laatste stukjes).

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

33

Afbeelding 14.5 De gebruikte rails op de werkbank.
Ik mag wel zeggen dat het een hoop werk was om het geheel weer uit elkaar te krijgen.
Al de moertjes en ringetjes moesten weer van de draadstangen af, een hels karwei.
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15. DE NIEUWE SPIRAAL.
15.1 Railopbouw.
Hieronder zie je de in Wintrack ontworpen globale nieuwe spiraal. Dit zou het uitgangspunt
voor het geheel worden. Met behulp van deze tekening kan ik goed beoordelen hoe groot de
spiraal wordt.

Afbeelding 15.1 Schematische voorstelling van eerste laag nieuwe spiraal.
Nadat ik mijn inkopen had gedaan ben ik weer aan het werk gegaan. Ik vond het wel heel
erg jammer maar beter dat ik nu de zaak op orde breng dan dat ik het moet doen als ik wil
gaan rijden. Goede raad was duur en voor vele Euro’s moest ik nieuw materiaal kopen, hout
en vooral veel draadstangen en moertjes, ringetjes enzovoort. Inmiddels is de spiraal gereed
en is in gebruik worden genomen. Op de volgende pagina’s staan wat afbeeldingen om te
laten zien hoe de bouw is verlopen.
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15.1 De eerste opzet.

Afbeelding 15.2 De basis is gelegd.
De basis bestaat net zoals bij de eerste spiraal uit latten, veel lijm, schroeven, draadstangen,
ringetjes enzovoort. Het onderstel is gelijk gebleven zodat de spiraal op de goede hoogte
kan worden gesteld met draadstangen M10. Het onderstel is een stuk groter geworden, de
afmetingen zijn 2,05 meter lang en 1,36 meter breed. Daarvoor moest ik een aantal grote
platen MDF van 2,44 x 1,22 op maat laten zagen. Ook het onderstel moest worden
verstevigd zodat het de spiraal kan dragen. Daar de spiraal een heel stuk groter was
geworden kon ik deze niet in één keer naar de bestemming krijgen. Nadat ik de basis goed
had berekend en opgebouwd moest het geheel weer uit elkaar om daarna te worden
opgebouwd in de treinkamer. Nadat het onderstel gereed was en opgebouwd in de
treinkamer, ben ik begonnen met het uittekenen en zagen van het MDF als ondergrond voor
de rails.
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Afbeelding 15.3 De ondergrond voor de rails.
De straal van de bogen wordt nu ook wijder om de trein makkelijker over de rails te laten
lopen. Daar ik Fleischmann Profirails gebruik zal ik even zeggen welke boogstralen ik nu
gebruik. Bij de vorige spiraal was de 6120 mijn kleinste boog met 356,5 mm. Nu ben ik
begonnen met de 6125 met een boogstraal van 420 mm, vervolgens gebruik ik de 6131
(483,5 mm) en daarna de 6133 met (547 mm) daarna houdt het voor wat betreft de kant en
klare rails op. Vervolgens heb ik flexrails 6106 genomen die ik heb gebogen in de boogstraal
van 610 mm, zodat ik toch op 4 stroken rails uitkom. Verder heb ik de spiraal wat breder
gemaakt omdat ik er ook achter was gekomen dat lange wagons bijna de buitenste
draadstangen raakten. Nu zit daar ongeveer 5 cm tussen en dit aan zowel de binnen, als de
buitenkant.

Afbeelding 15.4 De draadstangen zijn gemonteerd.
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Afbeelding 15.5 De eerste rails ligt op zijn plaats.
Zoals ook bij de vorige spiraal was het weer een heel karwei om de draadstangen te
monteren. Het zijn er een stuk of 40 dus heb ik mijn vrouw even om hulp gevraagd de eerste
moertjes op de draadstangen te draaien. Draadstangen had ik na meting op 60 cm
afgezaagd, dit moest ruim voldoende zijn. Dit scheelde weer 40 cm moertjes draaien.
Toen de eerste laag met moeren aangebracht heb ik de eerste plaat op maat gemaakt en de
gaten op de goede plaats geboord en deze laten zakken over de draadstangen.
Toen deze eerste plaat op z’n plaats zat ben ik gaan berekenen wat de stijging moest zijn.
Ik wilde niet verder gaan dan 2,5% dus elke meter mocht de spiraal niet meer stijgen dan 2,5
cm. Dit ging goed.
De moeren had ik tevoren op hoogte gesteld dus dat mocht eigenlijk geen probleem geven.
De plaat heb ik op de moeren gedrukt en heb daarna samen met mijn ega de tweede set
moeren bevestigd en de basis moeren met benodigde ringetjes voor de onderzijde van de
tweede laag. Zo ben ik verder gegaan tot de derde laag was gemonteerd. Zie de afbeelding
op de volgende pagina. Alvorens steeds een laag op te bouwen heb ik de rails op diverse
plaatsen voorzien van raillassen om straks de bezetmelder draden te plaatsen. Maar
daarover later meer.
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Afbeelding 15.6 De derde laag bijna gereed.

Afbeelding 15.7 Ondersteuning voor de berg en het dorp.
Op de afbouw van de spiraal kom ik nog terug, er zijn nogal wat toevoegingen en
uitbreidingen opgebouwd.
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