Byggbeskrivning för R-lok från Lokmodeller
baserat på Roco BR57 i H0
Av Stefan Wikestedt
2018-03-17
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9. Gångbord ovansida
10. Buffertplanka (en extra)
11. Nummerskyltar
12. Cylindersvep
13. Främre pannstöd
14. Stegar
15. Bakre pannstöd
16. Hyttfönster
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1. Främre panna
2. Bakre panna
3. Hyttens tak
4. Hyttens golv
5. Dragkrokar
6. Hyttens front
7. Hytten
8. Gångbord undersida
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17. Gardjärn
18. Cylindersidor
19. Omkastarstång
20. Omkastarstång
21. Viktskyltar för hytten
22. Vindavvisare
23. Cylinderskyltar
24. Gångbord fram undre
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25. Gångbord fram övre
26. Hyttens taklucka
27. Hållare omkastarstång
28. Bultring cylinderlock
29. Bultring cylindersidor
30-32. Ingen funktion

33. Cylinderlock
34. Fettkoppar
35. Sotskåpsfront
36. Främre dom
37. Bakre dom
38. Skorsten
39. Säkerhetsventiler
40. Tank hyttens högra sida
41. Tank hyttens vänstra sida
42. Tank gångbord vänster sida

Inledning
Denna byggbeskrivning visar hur man bygger ett R-lok utifrån etsplåten och de
tillhörande plastdelarna från Lokmodeller (www.lokmodeller.se) samt ett BR57
från Roco (BR57 nr 43230, 43231) som donatorlok.
Plåten kan även anpassas till andra fabrikat på donatorlok men då med några
mindre ändringar. Trix BR94 kan t ex vara ett lämpligt donatorlok. Men då måste
hyttens botten vidgas något för att dekodern ska få plats. Även motorn är lite för
bred, men det kan gå att få plats med den. Annars måste den bytas ut.
Tillhörande A-tenderplåt finns att köpa på www.lokmodeller.se.
Etsplåten och plastdelssatsen innehåller de flesta delar som behövs för bygget.
Modellen måste dock kompletteras med delarna enligt tillbehörslistan nedan.
Delarna kan inhandlas hos följande leverantörer:
Tumba Lokstation - sture.ho@telia.com
EAS Hobbyprodukter - www.eashobbyprodukter.se
Perlmodell - www.perlmodell.se
SB Modellbau - www.sb-modellbau.com
entec - www.entec.se
Ledbaron - http://stores.ebay.de/ledbaron
Även Weinert Modellbau har en hel del av delarna - www.weinert-modellbau.de
Habo Hobby har en del borrar och verktyg - www.habohobby.se
Tillbehörslista
Motor - SB Modellbau (Maxon 31063 DC)
Stegar till hyttens insteg - entec
Lyktor - Perlmodell (Art. 5-100)
Främre lyktfäste konsol - Perlmodell (Art. 5-203)
Vissla - Perlmodell (Art. 1-801)
Luftpump - Perlmodell (Art. 1-404) eller Perlmodell (Art. 1-402)
Luftslangar - Perlmodell (Art. 3-000)
Handräckeshållare - Perlmodell (Art. 5-011)
Avstängningsventil - Perlmodell (Art. 1-431)
Buffertar - Perlmodell (Art. 2-209)
Dekaler - EAS Hobbyprodukter
LED för strålkastare - Ledbaron
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Lämpliga verktyg och övriga tillbehör för bygget
Lödkolv/lödstation 80W (ibland kan en 100W stark lödkolv vara på sin plats)
Eventuellt även motståndslödningsaggregat, lödplatta, avlödningsfläta,
lödvatten samt lödtenn
En liten sax, gärna böjd
Avbitartång
Små filar (runda samt platta)
Borr 0,8 mm och 0,4 mm samt borrhållare
En tunn stålspackel eller en liten falstång som hjälp vid bockning
Ett bra hjälpmedel vid lödning för att inte bränna sig är en liten men grov
skinnbit lagom att lägga mellan fingret och lödstället.
En lödplatta underlättar vid lödningen. Exempelvis från www.fohrmann.de
En glasfiberraderare är bra att ha för borttagning av överflödigt lödtenn.
Casco Rapid tvåkomponentslim
Locktite låsvätska
Vitlim
M2-muttrar och skruv
Micro Kristal Clear
Celluloidfolie
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Demontering av donatorloket
Börja med att demontera donatorloket, Roco BR57. Tendern kommer inte till
användning. Lossa skruvarna som håller kåpan. Plocka rent själva drivet från
bromsstag och andra plastdetaljer. Ta gärna ett foto på monteringen innan allt
demonteras. Lossa slidstyrningen försiktigt. Själva underredet, chassiet för axlar
och hjul, måste sedan bearbetas något. Ta bort buffertar och slangar. Planfräs
fronten och det bakre ”golvet” enligt bilderna nedan.

Höjden på den fyrkantiga klacken skall vara 0,5 mm. Då passar den exakt mot
gångbordets urtag för densamma. Plana även av den främre delen enligt bild.
Där skall det främre gångbordet med buffertar slangar och krok limmas fast.
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Även baktill på metallformen skall vi plana till något. Lämplig höjd på
kvarvarande gods är 8,7 - 9 mm mätt från undersidan vid bakre hjulaxeln.

Gångbordet
Nu är det dags att sätta igång med lokets överdel. Börja med att löda samman
de båda gångbordsdelarna (8, 9). Var noga vid detta arbete så att de överlappar
varandra precis. Slösa inte med lödtenn.
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Pannan
Pannans båda delar (1, 2) klipps loss och befrias från de små mässingspiggarna
som är en rest från etsningen. Fila bort samtliga ojämnheter längs kanterna.
Rulla sedan pannorna på t ex en mjuk filt som underlag. Använd exempelvis
ett 18 - 20 mm:s rör som kavel och försök att få pannan så jämn som möjligt.
Använd bara händerna. Inga tänger eller andra verktyg bör användas då det lätt
blir märken på plåten.

Löd samman pannorna inifrån var för sig. Den främre delen ska passa precis
i den bakre panndelen. Observera det lilla styrhålet upptill som markerar hur
delarna skall monteras. Limma samman delarna med Casco Rapid. Sätt en
nål i styrhålet och rikta pannan så att den blir absolut rak. Nålen visas med
stjärnmejseln nedan.
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Pannstöden
Vik samman det bakre pannstödet (15) och det främre pannstödet (13) - det
är två stycken. Det bakre pannstödet skall ligga i framkant på gångbordets
tvärgående del som har ett urtag för den nerfrästa fyrkanten från metallchassiet.

Sedan kan det främre pannstödet lödas på plats. Överblivet tenn filas bort och
putsas sedan med glasfiberraderaren. Glasfiberstiftet kan sättas i chucken på t ex
en Dremel eller Proxxon. Då går detta arbete lite lättare.
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Omkastarstången
Omkastarstången (19, 20) och omkastarhållaren (27) löds samman var för
sig. Löd sedan fast ett 1,5 mm mässingsrör på omkastarhållarens övre del
enligt bilden nedan. Löd fast omkastarhållaren på gångbordet och träd in
omkastarstångens främre del i röret. Löd fast omkastarstången i urtaget på
gångbordet. För in en 0,5 mm mässingstråd i hålet vid dörren på hyttens
vänstra framsida. Träd sedan in den andra änden av mässingstråden i röret på
omkastarhållaren. Löd fast mässingstråden från insidan av hytten. Fyll ändarna
på röret på omkastarhållaren med en droppe Casco Rapid för att få en jämn
avslutning på omkastarhuset.
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Hytten
Lossa hytten (7) från etsarket och fila bort samtliga små piggar. Vik den exakt i
hyttens bakre hörn, gärna med en bra falstång eller med ett par byggplåtar som
man fäster i ett skruvstycke för att sedan vika hyttens sidor i 90 grader. Löd fast
hyttfronten (6) på hytten. Gör detta på ett helt plant underlag. Hytten skall inte
skeva det minsta. Löd sedan samman hytt och gångbord - löd från hyttens insida.
Se till att det inte rinner ut för mycket tenn på gångborden.
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Räckeshållare
Nu löder vi samtliga räckeshållare på pannan och hytten. Försök att löda
inifrån med så lite tenn som möjligt. Ett tips för att få allt i linje är att träda
upp samtliga räckeshållare på en 0,4 mm:s NS-tråd. Passa sedan in den första
räckeshållaren och för därefter igenom NS-tråden några millimeter extra och fäst
den genomgående NS-tråden mot pannan med en bit tejp. Lägg loket på sidan
och för in resten av räckeshållarna i sina respektive hål. Fäst NS-tråden med en
tejpbit, t ex mitt på en räckeshållare mitt på pannan. Då ligger allt still under
lödningen. Samma teknik kan tillämpas till handräckena vid hyttens dörrar.

Montering av pannan
Efter detta är det lämpligt att montera pannan. Se bild för exakt placering.
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Främre gångbord
Det främre gångbordet består av två delar - den övre delen (25) som ska lödas
samman med den undre delen (24). Var noga vid detta arbete. Buffertplankan
(10) ska lödas fast ställd i uretsningen. Buffertplankan kan lätt vändas fel, så se
till att montera den rätt vid första lödningen.

Samtidigt passar vi på att löda fast buffertar, luftslangar och kroken. Löd dessa
delar från baksidan. Efter allt lödande brukar man då och då behöva tvätta
modellen. Den blir lättare att hantera om det inte finns så mycket rester av
lödvatten på den.
Plastdetaljerna
Böj en bit NS-tråd till en halvcirkel och montera den på sotskåpsfronten (35)
med hjälp av tre räckeshållare. På sotskåpsfronten finns tre borranvisningar för
räckeshållarna.
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Skorsten (38), smörjkoppar (34), domer (36, 37) och säkerhetsventiler (39) samt
sotskåpsfronten (35) limmas på plats enligt bilden nedan. Notera att de båda
domerna har spår som passar banden på pannan. Bilden visar även dragningen
av rör samt montering av stegarna (14) på gångbordet. Observera att det
finns olika montering av räcket på fronten på dessa lok, en övre och en undre
montering, beroende på vilket loknummer man vill efterlikna.

Hyttens tak
Taket (3) bockas för hand med hjälp av en 8 mm:s borr som stöd för rätt
rundning mot front och bakre hyttvägg. Prova in detta noga. Det blir mycket
bra när allt stämmer och blir tätt. Löd sparsamt utifrån och putsa allt med
glasfiberraderaren. Vik samman ventilationsluckan (26) och löd den på plats.
Löd visslan på plats i hålet på taket. Montera även hyttens stegar. Stegar från
entec är stadiga och passar mycket bra till R-loket. Löd fast vindavvisarna (22) på
hytten i de förberedda hålen.
Limma även fast de tre tankarna
(40, 41, 42) under hytten enligt
bilden till vänster. Den stora tanken,
som ska sitta under hyttens högra
sida, kan behöva planslipas på
insidan för att få plats mot chassiet.
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Inprovning av överdel
Nu är det dags att prova in överdelen på chassiet. Om allt är riktigt sammansatt
så skall den främre avfrästa klacken (se sid 5) passa in urtaget mellan
gångbordens främre del innanför/mellan pannstöden.
Markera på pannans undre del där det skall tas upp hål för motorn och för
slidstyrningens hållare. Hålen tas lämpligen upp med en liten slipskiva sittandes i
en miniborrmaskin.
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Bilden ovan visar urtaget för slidstyrningshållaren från donatorloket samt
urtag för motorn. Observera att en M2-mässingsmutter bör lödas fast på
pannans insida så att man kan skruva ihop modellen. Muttern skall sitta mitt
för slidstyrningshållarens centrum (se pilen). Skjut in en liten konformad pinne
genom det borrade hålet. Gänga på M2-muttern inifrån pannan och löd fast den.
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Cylinderfästen
Nu är det dags att fila till chassiets cylinderfästen. R-lokets cylindrar lutar 3,5
grader uppåt mot fronten. Fila bort 1,5 millimeter på fästenas bakre, undre
kant samt på fästenas främre, övre kanter. Prova gärna med en lös cylinder från
donatorloket. De skall gå att vrida till lämpligt läge på båda sidorna.

Fräs ett avlångt hål i chassiet för snäckväxeln. Hålet skall vara ungefär 5 mm brett
och 18 mm långt. Se bilden ovan.
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Passa även på att fräsa/borra ur utrymmet under den främre delen av
pannan (det ovala utrymmet i bilden ovan), detta för att man kan placera ett
förkopplingsmotstånd där om man vill ha LED-ljus på modellen.
I det avlånga hålet som markeras med en pil placeras gardjärnshållaren (17). Det
limmas på plats med Casco Rapid. På gardjärnen fästes plogar om man så önskar
(se bilden nedan).
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Observera att det även skall tas upp ett 2 mm:s hål i chassiets bakre del så att en
M2-mässingsskruv kan monteras underifrån upp i hyttens golv, där man först
löder fast en M2-mässingsmutter. Muttern skall lödas från hyttens insida.
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Förberedelse för lackering
Nu är det dags att tvätta rent chassiet för lackeringen. Ett bra sätt är att lägga det i
en burk med aceton några timmar. Då kan man många gånger få bort en hel del
av originallacken.
Maskera axeluttagen och fjäderhålen, de fyrkantiga uttagen vid axlarna ett och
fem.
Det finns många bra lacker för lackeringen. Biltemas grundfärg tillsammans med
deras Fälgfärg, svart, brukar fungera bra.
Gör rent samtliga hjul och koppelstänger. Måla hjulen i önskad färg, mörkt grå
eller svart matt. På den tredje axeln fästes ett kugghjul i mässing från Tumba
Lokstation, Modul 0,3 diameter 9,6 mm axelhål 2 mm. Värm kugghjulet något
och kläm det på axeln. Det skall sitta mitt på axeln. Får man inte fast kugghjulet
går det bra att löda det, t ex genom motståndslödning. Kugghjul och snäcka kan
även köpas från SB Modelbau, Modul 0,4.
Skruven till växeln har en axeldiameter på 1,48 mm. Krymp fast den på
motoraxeln. Gör detta när man kan prova hur långt in på axeln snäckdrevet skall
sitta för att passa bra mot axeldrevet. Axlarna skall alltså ligga på plats.
Bilden nedan visar chassiets förberedelse innan lackering och motormontering.
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Nedan visas en bild på lämplig motor. Det går naturligtvis även med andra
motorer, men då kanske man inte kan montera den stående.

Detta lok skall få digital styrning, så något svänghjul på motorn kommer inte att
monteras. Motorns högra axel där lödöronen sitter kapas helt enkelt.
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Cylindrarna
Originalcylindrarna rensas framtill och baktill så att de blir plana. Ta inte bort de
bakre fästena för slidstyrningens gejdrar. Framtill slipas allt bort till dess att det
är plant.

Bocka respektive cylindersvep (12). Använd en 8 mm grov borr som
bockmall. Lägg märke till att svepen är olika för vänster och höger sida och
att rätt cylindervinkel upp mot cylindrarnas översida är förberedd på svepen.
Originalcylindrarna skall slipas ner så att de är något lite kortare än svepen.
Detta för att fronter och bakstycken skall sluta tätt. Svepen limmas sedan på
originalcylindrarna med Casco Rapid. Cylindrarnas bakstycken är de två som är
lite större (18B).
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Bilden ovan visar vänster och höger cylinder provmonterade på drivet.
Ta fram de båda cylinderlocken (33) som skall sitta på cylindrarna och montera
dem enligt bild nedan på cylinderfronterna (18A). Lägg dessa delar framför
chassiet på rätt sida om densamma så att inte monteringen av skyddsrör och
cylinderfront limmas fel. Styr upp centreringen med ett par nålar. Den övre
bultringen (29) kan lödas eller limmas. Klipp bort mässingen runt den nedre
delen av cylinderfronterna, fila snyggt.
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Prova in respektive cylindersida mot originalcylindrarna. Forma till sidan
mot chassiet med en sax eller genom att fila. Limma fast på den uppruggade
cylinderytan. Nu är det bara cylindrarnas baksidor kvar att ordna. Den
främre delen av originalcylindrarna minskas med ca 0,9 till 1,0 mm. Jämför
med cylindersvepet när man limmat de bakre gavlarna. De bakre gavlarna är
referensen.
Det som skall lämnas kvar på originalcylindrarnas baksida är de delar där man
sticker in slidstyrningens glidskenor, gejdrar, två hål per cylinder. De bakre
cylindergavlarna måste anpassas efter donatorlokets slidstyrnings infästningar.
Detta bör man lämpligen göra innan man åter har monterat originalcylindrarna
på chassiet. Jämför och fila upp så att det passar bra. Ytterligare ett hål skall tas
upp, diameter 1,0 mm samt 3,0 mm ovanför det undre hålet där kolvstången går.
Centrum – centrum. Alla hål i gavlarna måste filas in för att passa exakt.
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Limma även fast bultringarna (28) på cylinderlocken.

Limma sedan det främre gångbordet på plats. Se till att buffertar, luftslangar och
krok är monterade först.
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Montering av överdelen på chassiet
Nu är det dags att passa in chassiet med överdelen. Om alla urtag är gjorda på
rätt ställe så skall överdelen passa bra. Provmontera och kontrollera att överdelen
inte lutar framåt eller bakåt. Justera vid pannstödet. Fila ur lite om överdelen
lutar bakåt jämfört med chassiet. Det skall vara en ca 2 mm bred glipa mellan
pannans undersida och chassiets översida.
Återmontera samtliga hjul och axlar med koppelstänger. Placera dem liggande
på chassiets undersida. Träd in glidskenorna/gejdrarna i cylindrarnas respektive
uttag. Lägg de små tryckfjädrarna för axel fem och ett på plats. Lägg i hela
hjulstället och lägg på undersidan med bromsklossar osv på plats. Fräs ur spår för
kugghjulet (se bild nedan).
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Fäst med ett par skruvar för att hålla ihop allt. Kontrollera att allt rullar helt
klanderfritt. Den enda axel som kan krångla är nummer tre där vi tidigare
monterat kugghjulet. Här är det noga med ”kvartningen”, dvs det skall vara 90
grader mellan hjulvikterna räknat från den ena sidan jämfört med den andra.
Nu kan vi ställa dit motorn. Montera snäckhjulet jämsmed motoraxelns
ytterände. Stick ner motorn i det avlånga frästa hålet och skjut snäckhjulet sakta
på plats mot kugghjulet och kontrollera att det ser bra ut.
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När man är nöjd med placeringen bör man ritsa ett par streck runt motorn,
detta för att man skall kunna sätta den på samma plats igen. Motorn har limmats
fast med Casco Rapid på denna modell. Tvätta rent med bensin först. Man
kan dock fästa den på annat sätt. Det finns två skruvhål i gaveln med lödöron,
så det borde gå fint att vrida motorn 90 grader och montera ett par stag ner i
chassiet, ett framåt och ett bakåt, och skruva fast den med t ex 2 st M 1,6 x 4 mm
mässingsskruv. Man kan även sätta ett par stöd framför och bakom motorn som
limmas mot chassiet, vinklar av mässing t ex, där den planfrästa ytan syns på
bilden.
När nu motorn kommit på plats sätter vi fast strömavtagningen. Vi använder
donatorlokets strömavtagning. De kommer att fungera alldeles utmärkt.
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Donatorlokets strömavtagning kapas så att en del hamnar före motorn och en del
bakom motorn. Bägge delarna limmas fast på chassiet med Casco Rapid. Förbind
sedan den främre strömavtagningen med den bakre.
För vanlig DC-styrning är det nu bara att löda kabel mellan strömavtagningen
till motorns lödöron. För de som vill köra DCC är det som vanligt, svart och röd
till strömavtagningen, orange och grå till motorn, vit, gul och blå till lyse samt de
två bruna till högtalaren.
Bilden nedan visar R974 med det driv som just beskrivits. Allt kablage läggs med
fördel i pannans bakre halva och dekodern med högtalare placeras lämpligen i
hytten.
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Man bör även tynga ner loket för att få jämn och stadig gång på det. En rulle
blyplåt limmas mitt i pannan. Sedan kan även fyren kläs med att lager blyplåt.

Efter att loket lackerats och dekalerats är det dags att skruva ihop modellen
med två M2-mässingsskruvar, en genom slidstyrningens hållare och en baktill
som går upp i hytten. Givetvis kan lyse monteras på modellen, urtaget för
förkopplingsmotståndet är redan gjort direkt under främre gångbord.

Hoppas att du haft en trevlig stund med bygget och att du blev nöjd med
modellen. Om du har några frågor kan du kontakta stefanwike@gmail.com.

29

