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31. WEERSTANDSLAK.

Afbeelding 31.1 Wagon met een flesje weerstandslak.
De rijtuigen kun je van verlichting voorzien om in ieder geval detectie te krijgen. Nu heb ik
ook nog een groot aantal goederen en andere wagonnetjes. Ook deze wagonnetjes zullen
gedetecteerd moeten worden op de rails, maar hoe doe je dat. Om nu overal sluitlichten aan
te plakken, lijkt mij niets. Door de vraag in het Beneluxforum te stellen komen er al snel vele
antwoorden naar voren. Een optie is om smd weerstanden over de isolatie te lijmen met
zilver-geleidingslak de verbinding te maken aan de beide zijden van de weerstand.
Aan deze wijze van werken kleeft wel een nadeel. De weerstandjes zijn zo klein dat bij het
minste geringste het onding wegspringt en vind die maar eens terug. Een andere optie is om
de isolatie te overbruggen met weerstandslak. De bedoeling is om de lak aan te brengen
over de isolatie heen vanaf de as naar het geïsoleerde wiel. De bedoeling is dan om
zoveel/weinig lak aan te brengen, dat de gemeten weerstand tussen de 10 en 18 kOhm komt
te liggen.
Zowel een te lage als een te hoge weerstand is fout. In het ergste geval (te lage weerstand)
kan de isolatie in het wiel laten wegsmelten en dat kan niet de bedoeling zijn, vanwege de
kortsluiting die je dan veroorzaakt. Bij de eerste wagonnetjes heb ik het ook in diverse
laagjes aangebracht, steeds tussendoor na het drogen van de lak weer even meten en
wanneer nodig opnieuw met een weinig lak de weerstand verlagen. Na een paar laagjes heb
je de gewenste weerstand wel bereikt. Denk er wel om dat het spul een nogal sterke geur
heeft en dat je niet te lang in de lucht van de lak moet blijven hangen. Ik kreeg er in ieder
geval een enorme hoofdpijn van. Inmiddels heb ik zo’n 1(5 wagonnetjes behandeld en ik ben
over de werking van de lak erg tevreden.
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31.1 Mat ’54 (Hondekop) koppelen.
Eigenlijk hoort deze paragraaf hier niet thuis maar goed, anders moet ik een ander deel van
het boek weer herschrijven. In een vorig deel had ik al verteld, dat ik in het verleden een Piko
Mat ’54 had gekocht. Omdat het treinstel maar uit twee bakken bestaat heb ik besloten nog
zo’n set aan te schaffen. Inmiddels had ik ook via het Beneluxforum vernomen dat deze
bakken met een speciaal koppelingstel van Philotrain gekoppeld kunnen worden en dat is
natuurlijk helmaal mooi. Snel zo’n koppelingssetje besteld en de volgende dag lag het al in
de brievenbus.

Afbeelding 31.2 Twee “Hondekoppen” gekoppeld.

Afbeelding 31.3 Detailfoto van de Philotrain koppelingen.
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Afbeelding 31.4 Beide Mat ’54 sets gekoppeld.
Nadat de koppelingen vervangen zijn, heb ik de tweede “Hondekop” van een nieuwe
decoder voorzien en een uniek adres ingevoerd. Nadat dat was gedaan, heb ik de set met
de Lokprogrammer dezelfde CV-waarden gegeven als mijn eerdere set, anders kunnen ze
niet in tractie rijden. Dan moet nog even de snelheidsmeting worden ingevoerd in WinDigipet. Ook dat was zo gebeurd. Daarna heb ik beide sets op de rails geplaatst en in tractie
gezet en het lijkt heel mooi tijdens het rijden.
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32. ROLLENTESTBANK.
32.1 Locs inregelen op de testbank.
Al eerder is dit hulpwerktuig de revue gepasseerd maar ik wilde er toch even apart aandacht
aan besteden. Daar mijn baan in een andere ruimte staat is het soms moeilijk nieuwe
aanwinsten te testen. Elke keer moet je dan weer een stuk rails aan elkaar schuiven, die na
de test weer afgebroken dienen te worden. Op een gegeven moment zag ik dat er mensen
zijn die zich bezig houden met het bouwen van hulpmiddeltjes voor de modelbouw en dit was
zo’n ding waarvan je zegt, had ik dat maar. Op dit apparaatje kun je locomotieven in laten
lopen met en zonder pantograaf en ook kun je de decoder mooi testen nadat hij is
ingebouwd. Je kunt het ding op je programmeer aansluiting aansluiten op de loc te
programmeren en veel meer. Hieronder drie afbeeldingen waarvan twee in testmode.

Afbeelding 34.1 Rollentestbank (bovenaanzicht).

Afbeelding 34.2 Rollentestbank met loc (zijaanzicht met pantobeugel).
De aangedreven wielen kun je telkens tussen twee wielstelletjes plaatsen en de niet
aangedreven wielen passen mooi op een tussen de “rails” geplaatst blokje. Ook is er genoeg
ruimte om de grootste stoomlocs te testen.
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Afbeelding 34.3 Rollentestbank met loc (bovenaanzicht met pantobeugel).

32.2 Testen met de Speed-Cat van Kpf-Zeller.
Nadat de nieuwste versie van Win-Digipet uitkwam, de versie 2009 Premium Edition), werd
er ook melding gemaakt van het feit dat nieuw in dit programma, het testen van locomotieven
op snelheid in km/h was ingevoegd. Hiervoor kon je een traject op de baan gebruiken van
minimaal 1.50 meter of de Speed-Cat van Kpf-Zeller. Omdat ik wel een stuk rails heb van
1.50 in de baan maar helaas met twee bochten leek het mij wel aardig om dit kleinood aan te
schaffen.

Afbeelding 34.4 Speed-Cat van Kpf-Zeller.
Omdat ik al in het bezit was van een rollenbank heb ik de firma eerst eens gevraagd of dit
apparaat wel op/in mijn rollenbank zou passen. Zij stuurden mij prompt een exemplaar toe
en vroegen mij het eens uit te proberen. De betaling kwam dan later wel. Ik heb daarop het
apparaatje geplaatst en wat blijkt, het ding past precies. De vereiste betaling uitgevoerd en
testen maar.
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32.2.1 Testen verloopt niet zoals het zou moeten.
De eerste loc, de BR78 op de rails gezet en draaien maar met de hap.

Afbeelding 34.5 De meting met de Speed-Cat.
Deze afbeelding geeft niet mijn BR78 weer maar dat maakt voor de uitleg niet uit. De meting
duurt afhankelijk van de instelling minimaal, steeds 10 sec. plus de optrek en afremtijd na
elke meting. De afbeelding laat dan wel geen BR78 zien maar zo heb je een idee hoe de
meting in z’n werk gaat. Nadat de meting was uitgevoerd met de Speed-Cat en Win-Digipet
is de loc geijkt. Als tweede loc kwam de BR103 aan de beurt maar toen viel iets geks op.
De meetschijf raakte het wielonderstel en dat is niet zo mooi. Ook nog een andere loc wilde
niet ingeregeld worden. Dit resulteerde in een hevige discussie in het forum van Win-Digipet
met als resultaat dat de firma Kpf-Zeller moest toegeven dat het meetapparaatje niet
deugde. Er werd een nieuwe set ontwikkeld en die werd kosteloos naar de gebruikers
toegezonden. Wat schetst mijn verbazing, het ding werkt en nu goed. Dat neemt niet weg dat
ik twee hele dagen bezig ben geweest alle locomotieven in te regelen maar ik was erg
tevreden met het resultaat. Op de volgende pagina’s een kleine foto-impressie.
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Afbeelding 34.6 De meetopstelling met de Speed-Cat.

Afbeelding 34.7 E-44 op de rollenbank.
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Afbeelding 34.8 Meting van de E-141.
Op de afbeelding zie je rechts de twee grafieken van de snelheidskromme, zoals dat
genoemd word. Tevens zie je de 14 meetpunten. Elke meting duurt 10 seconden, daarna
wordt de snelheid 10 km/h opgevoerd en dan wordt er weer een meting uitgevoerd en dit
gaat dan op deze manier tot de topsnelheid is ingesteld. Dit kan soms wel eens boven de
200 km/h zijn maar dat is voor de meeste locomotieven veel te hard. Dit kun je dan
terugregelen in het Programma Win-Digipet.

Afbeelding 34.9 Decodereigenschappen.
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Op het tabblad decodereigenschappen kun je dan de optrek, rem en topsnelheid instellen.
Door de topsnelheid terug te regelen wordt dit ook zichtbaar in de meting. Op diverse sites
kun je vinden hoe hard diverse locomotieven mogen rijden, waaronder de site
http://www.lokomotive-online.com/ Het is even pielen met de schuifregelaars maar dat heb
je zo door en nu ben ik dus zover dat al mijn locomotieven niet sneller rijden dan hun “grote”
voorbeeld. Er is nog wel een maar, de BR103 rijdt in werkelijkheid 200 km/h en dat is op de
meeste banen niet om aan te zien laat staan dat bij het gebruik van standaard bochten de
loc nog wel eens uit de bocht zou kunnen vliegen. Meestal rijden mijn locomotieven niet
harder dan 100 km/h.

32.3 Snelheid inregelen maar dan wel eerst de CV’s goed instellen.
32.3.1 Welke CV’s voor de maximum snelheid.
Nadat ik alle locs ingeregeld had, kreeg ik van een collega te horen dat dat wel allemaal leuk
en aardig was, wat ik had gedaan maar wel zinloos. Hij vertelde dat ik eerst de decoder CV’s
moest afstellen. Dus, alvorens de snelheid van de diverse locomotieven in te kunnen regelen
moet je in elke decoder van elke loc eerst de CV’s zodanig instellen dat de betreffende loc
ook natuurgetrouw rijd. Ik heb bijvoorbeeld een aantal Lima rijtuigen (Mat ‘54 en Mat ‘46).
Als ik die op de rails plaats en de regelaar opendraai rijden de stelletjes met ongeveer 200
km/h over de rails en dat kan natuurlijk niet. Dat is de reden dat enkele CV’s ingesteld
moeten worden. Om een mooie snelheidskromme te krijgen moeten CV-2, CV-6 en CV-5
opnieuw ingesteld worden. Immers de fabrikant weet niet in welke loc welke decoder komt,
dus al die waardes zijn een gemiddelde loc ingesteld met die uitzondering dat CV5
(topsnelheid) op maximaal staat.
Meestal staaat CV-2 wel redelijk goed, dit is de aanvangssnelheid. Bij staat Cv-2 op 2. Cv-6
is de middensnelheid en die moet ongeveer op een tweederde van de waarde van CV-5
komen. Er zijn op het internet voldoende snelheidtabellen te vinden die van elke loc of
treinstel de maximum snelheid aangeeft. Dit houdt dus in dat elke decoder een andere CVen CV-6 instelling heeft. Wil je met gelijke locomotieven in tractie rijden dan moet je er voor
zorgen dat de CV’s zodanig ingesteld zijn, dat beide locs op de baan ook een gelijkwaardig
rijgedrag hebben. De ene mag de andere niet inhalen en zo. Van deze locs zullen CV-6 en
CV-5 nagenoeg gelijk ingesteld moeten zijn. Bij gelijke loc van een verschillend merk kan dit
natuurlijk anders zijn.
In de beschrijving van de decoders staan nog meer mogelijkheden om de snelheid in te
regelen met nog meer CV-waarden. Je kunt elk stapje tot maximaal 128 stappen precies
afregelen maar daarvoor moet je de beschrijving van de decoder maar eens goed lezen.
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32.3.2 CV’s inregelen met de Lokprogrammer.
Zo gezegd, zo gedaan. Het instellen van de CV’s kun je op diverse manieren doen.
De eerste manier is via het twin-center maar dat heeft als nadeel dat je bijna niet kunt
vaststellen hoe je de drie CV’s optimaal kunt instellen. Gebruik je deze manier, dan zul je
eerst een tabel moeten maken om te kunnen zien welke verdeling je krijgt bij het wijzigen
van de CV’s. Ik heb dat dus uitgevoerd met de Esu-Lokprogrammer. Op de volgende
pagina’s kun je volgen hoe ik dat heb uitgevoerd.

Afbeelding 34.10 De opstelling.
Op de zolder heb ik even wat ruimte gemaakt op de zaagtafel. Hier zie je dan de laptop met
daarop aangesloten de Lokprogrammer en het Twin-center. Als ik de CV’s van de locs heb
afgesteld kan ik gelijk de snelheidsmeting uitvoeren in Win-Digipet. Mijn Twin-Center heb ik
daarvoor op een seriële poort aangesloten op de laptop. Allereerst plaats ik de loc o de
rollenbank, die aangesloten is op de Lokprogrammer. Op dit moment dient de rollenbank
alleen maar om het contact te krijgen met de Programmer. Ik start het programma op en lees
de decoder in.

Afbeelding 34.11 De Lokprogrammer.
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Afbeelding 34.12 Ingelezen waarden op de LokProgrammer.
In tegenstelling tot het Twin-center kun je nu mooi de grafiek van de waarden van de
snelheidsgerelateerde CV’s zien. CV-2 voor de aanvangssnelheid (onderste), CV-6 voor de
middengebied snelheid (middelste) en tenslotte de hoogste snelheid CV-5 (bovenste).
Je kunt nu handmatig elke waarde met de muis ingeven. Je sleept gewoon het betreffende
“blokje” behorende bij die CV naar beneden, of naar boven.

Afbeelding 34.13 E-10 op de Speed-Cat.
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We laten de waardes even zoals ze zijn en plaatsen de loc op de Speed-cat en eens kijken
hoe hard de loc werkelijk rijdt.

Afbeelding 34.14 Snelheidsmeting in Win-Digipet.
Naar nu blijkt rijdt de loc veel te hard. Vooruit is de snelheid 257 km/h.

Afbeelding 34.15 Afgeregelde waarden op de LokProgrammer.
Ik lees de decoder opnieuw in en regel de waarden met een rechter-muisklik naar beneden.
Nadat de nieuwe waarden zijn weggeschreven in de decoder, plaats ik de loc op de Speed-
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Cat om de snelheid te meten in Win-Digipet. Ik heb de waardes weliswaar teruggeregeld
maar weet nog steeds niet of deze waarden overeenkomen met de gewenste snelheid.

Afbeelding 34.16 Opnieuw ingelezen snelheid.
Nu blijkt dat de loc zo’n 150 km/h voor- en achteruit rijdt, mooie waardes die aardig
overeenkomen met de werkelijkheid. Mocht dit niet zo zijn, dan voer je hiervoor genoemde
acties nogmaals uit om op de juiste snelheid te komen.
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33. BRUGGEN EN ZO.
33.1 Brugrails.
Soms vlieg ik wel van de hak op de tak maar ik beschrijf het verhaal naar aanleiding van de
werkzaamheden, tenminste dat probeer ik. Dus nu weer eens iets heel anders. Heel vaak zie
je op modelbanen dat men de rails gewoon laat doorlopen op een brug, terwijl dit niet zo
hoort. Heel vaak zie je gewoon houten dwarsliggers en die vind je echt niet op een brug,
zeker als die brug geen vast deel uit maakt met de onderliggende grond. Bij viaducten zie je
het soms nog wel. Daar een brug in het railtraject het enige vaste deel van een spoordijk is
heeft men besloten dit deel te voorzien van geleiders. Deze geleiders dienen ervoor om te
zorgen dat de wielen van de trein geleidelijk over de brug rijden.

Afbeelding 35.1 Rails op een brug.
Nadat ik de aansluitingen gereed heb gemaakt ben ik begonnen aan de delen voor de te
leggen bruggen. In het echt vind je op bruggen geen stenen bedding en ook geen houten
bielzen, tenminste op de niet vast uitgevoerde metalen bruggen in ieder geval niet.
Je vind op bruggen wel contrarails die er voor zorg moeten dragen dat eventueel ontspoorde
treinen de brug niet beschadigen Dit heb ik van iemand die dagelijks bij het spoor werkt).
Nu heb ik dat geprobeerd na te bootsen op de volgende wijze. Om flexrails in bochten goed
te kunnen leggen kun je rail borgsetjes kopen die de rails op de exacte afstand houden.
Deze heb ik gebruikt om de mogelijkheid te hebben om de rails op MDF vast te lijmen zonder
bielzen. Ik heb daarom de benodigde rails uit de bedding gehaald en de rails vastgelijmd op
het MDF met secondenlijm. Daarna heb ik van oude rails de bielzen en bedding eveneens
verwijderd en de rails zodanig gebogen dat de einden bij elkaar komen maar elkaar net niet
raken. Deze heb ik dan ook vastgelijmd en de ruimte hiertussen volgestopt/gelijmd met
balsahout, zodat de contrarails verdekt zijn opgesteld. Hieronder een afbeelding.
In bovenstaande afbeelding is mooi te zien is hoe de geleiderails zijn geplaatst.
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In het model zul je dit zelf moeten maken omdat er volgens mij geen fabrikant is die dit
maakt.

Afbeelding 35.2 Een proefmodel met geleiderails.
Bij dit proefmodel heb ik gebruik gemaakt van 4 mm MDF als ondergrond. Met railspanners,
die je gebruiken kunt bij het leggen van flexrails heb ik de rails op de juiste afstand
neergelegd op het MDF.

Afbeelding 35.3 Railspanners.
Nadat de positie bepaald is heb ik de rails vastgelijmd met secondenlijm. Helaas lijmt dit niet
zo denderend en zal ik bij het uiteindelijke model dit anders aanpakken. Misschien is de
ondergrond van MDF toch nog wat vettig ook al heb ik dit goed gereinigd. Nadat de rails
eindelijk vastzat heb ik nog een aantal spoordelen gesloopt om de geleiderails te maken.
Het buigen doe je uiteraard met een buigtangetje. Let er wel op dat de rails niet te dicht langs
de eigenlijke rails liggen en zorg er voor dat de geleiderails elkaar in het midden niet raken
want dan veroorzaak je weer kortsluiting en dat wil je natuurlijk niet.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 6 (Versie 1.0)

17

34. HET RIJDEN OP DE BAAN MET WIN-DIGIPET.
34.1 Algemeen
Na de hele opbouw van de baan, die overigens nog helemaal niet klaar is was ik wel eens
toe aan het aanleggen van rijwegen en het maken van treinritten, zoals dat in Win-digipet
genoemd wordt. Nadat in het railplan de benodigde rails, wissel e.d. zijn getekend, is het de
bedoeling het programma te laten weten hoe mijn treinen gaan rijden. Op de grote stukken
zijn de bezetmelders op ongeveer 40 cm ingebracht en elders op 20 cm. Dit resulteert nu al
in een aantal van ongeveer 300 bezetmeldingen. Deze meldingen zijn onontbeerlijk om te
weten waar zich een trein bevind. Deze bezetmelders heb ik middels twee HSI-88 printen
direct op een Com-poort op de PC aangesloten. Dit heb ik natuurlijk al eerder vermeld maar
omdat deze materie belangrijk is voor het vervolg van het geheel sleep ik er een aantal
zaken even bij om weer opgefrist verder te kunnen. Als aan alle voorgaande voorwaarden is
voldaan, kun je beginnen met het aanleggen van rijwegen en treinritten.

34.2 Rijwegen aanleggen.
Hoe begin ik nu met het aanleggen van rijwegen. In het kort verbind je hier de trajecten met
elkaar, die kenbaar zijn gemaakt met bezetmelders.

Afbeelding 36.1. Het aanleggen van rijwegen 1.
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34.2.1 Locnummerveld.
Op de afbeelding is te zien welk traject er is aangelegd. In mijn geval is dit een deel van een
startnummerveld naar het eerstkomende sein op de baan.

Afbeelding 36.2. Startnummerveld van een locomotief.
Elke loc vertrekpunt van een loc of trein moet worden voorzien van een startnummerveld,
zodat het programma weet van welk veld naar welk veld gereden kan worden. Maar ook om
aan te geven dat dit veld steeds het startpunt van een trein of loc is. In het programma rijd je
ook van nummerveld naar nummerveld. Deze startnummervelden geven de loc ook het sein
of de volgende rijweg vrij is om bereden te worden. Het is dus niet per definitie zo, dat elke
loc hier zo maar moet stoppen. samengevat wordt ook gekeken of een loc hier staat en of de
volgende rijweg vrij is om te berijden. Ook kun je zien in de locnummervelden welke loc hier
staat of naar toe gaat d.m.v. of het decodernummer of het volledige locnummer. Dit kan
bijvoorbeeld loc 103-113-6 zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe
belangrijk deze locnummervelden zijn.

34.2.2 Rijwegen vervolg.
In dit geval vanaf het station naar het eerste uitrijsein van het station. Dit loopt via de
bezetmelders 173 naar 170 bij het sein. Bezetmelder 173 moet bezet zijn door een loc
anders kan ik straks niet automatisch rijden, dus daar staat een vinkje bij “bezet” (B). In een
rijweg kunnen zoals de afbeelding aangeeft maximaal 24 bezetmelders opgesomd worden.
In de rest van de lijst aan de linkerzijde zijn dan de overige rijwegen te zien. Op het moment
dat ze aangemaakt worden, kleuren ze geel op voor een betere herkenning.
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Afbeelding 36.3. Het aanleggen van rijwegen 2.
Op de bovenstaande afbeelding is een tweede rijweg te zien, die zogenaamd over meerdere
bezetmelders loopt. Ook hier is een voorwaarde dat een rijweg bereden kan worden indien
contact (K1) bezet is. Dat betekent dat de loc pas kan vertrekken, wanneer deze op dit
contact is aangekomen. Nadat alle rijwegen zijn aangelegd en dit kunnen er honderden zijn,
dient te worden nagedacht hoe de wegen moeten lopen. Zowel in Nederland en Duitsland
wordt rechts gereden en daarmee moet je dus rekening houden bij het plannen van de
rijwegen. Het kan ook zo zijn dat je elk traject in twee richtingen berijdt en dan moet je dus
rekening houden alle geldende rijwegen twee maal uit te voeren, zowel linksom als
rechtsom.
Op het tabblad zijn nog meer mogelijkheden om de rijweg een specifiek kenmerk te geven.
Zoals in het Duits is aangegeven zijn er Stell-bedingungen (schakelvoorwaarden), Freigaben
(vrijgaven), Folgeschaltungen (vervolgschakelingen), Start/Brems/Ziel (Start/rem/eindpunt)
Matrix (treinkeuze), Optionen (opties) weergegeven en om nu niet direct in te veel details te
treden en het handboek over te schrijven behandel ik er een paar. De matrix kun je per
rijweg in zetten om te voorkomen dat een bepaalde trein ergens komt waar deze niet mag
komen, vanwege bepaalde redenen. Dit zou kunnen zijn dat een e-loc niet op een traject
komt waar geen bovenleiding aanwezig is of dat je niet wilt dat een goederentrein niet op het
station langs een perron stopt waar normaliter reizigerstreinen moeten stoppen. Je kunt ook
voorkomen dat een stoom/diesel loc ergens komt waar hij zich niet mag bevinden om diverse
redenen. Zie afbeelding op de volgende pagina.
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Afbeelding 36.4. De Matrix.
Ook zoals op de volgende afbeelding te zien is, kun je hier de optrek en remsnelheid
invullen.

Afbeelding 36.5. Optrek en remsnelheden.
In het programma kun je ook aangeven wat de start en remsnelheid is. In het programma is
dit al ingevuld maar dit kun je zelf wijzigen. Speciaal om te vookomen dat een loc zijn
startnummerveld voorbij rijdt.
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