Byggbeskrivning till B-lok
byggt på Liliput BR38 i H0
Av Stefan Wikestedt
2017-03-05
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Inledning
Denna byggbeskrivning visar hur man bygger ett B-lok med stängd hytt utifrån
etsplåten ovan samt ett Liliput BR38 i H0 som donatorlok. Etsplåten innehåller
de flesta delar som behövs. Modellen måste dock kompletteras med diverse delar
enligt tillbehörslistan. 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
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Tillbehörslista
Motor med fäste och snäckdrev - SB Modellbau (Art.nr 20028 BR38 Liliput)
Sotskåpsfront - Perlmodell (Art. 1-100)
Skorsten - Perlmodell (Art. 1-001)
Steg till pannans sidor - Perlmodell (Art. 5-060)
Dom - Perlmodell (Art. 1-190)
Lyktor - Perlmodell (Art. 5-100)
Främre lyktfäste konsol - Perlmodell (Art. 5-203)
Visslor - Perlmodell (Art. 1-801)
Luftpump - Perlmodell (Art. 1-404)
Luftslangar - Perlmodell (Art. 3-000)
Behållare för tryckluft - Perlmodell (Art. 3-056)
Behållare - Perlmodell (Art. 4-049)
Handräckshållare - Perlmodell (Art. 5-010)
Handräckshållare - Perlmodell (Art. 5-011)
Toppstrålkastare - Perlmodell (Art. 5-201)
Gastub - Perlmodell (Art. 4-048)
Avstängningsventil - Perlmodell (Art. 1-431)
Säkerhetsventiler - Perlmodell (Art. 1-770)
Domkrafter - Perlmodell (Art. 1-600)
Buffertar - Perlmodell (Art. 2-209)
Plogar - Perlmodell (Art. 2-001)
Asktratt - Perlmodell (Art. 6-004)
Hyttstegar - entec
Drivhjul, axlar och axeltappar (Markits) - Tumba Lokstation
Boggihjul och axlar (Markits) - Tumba Lokstation
Dekaler till buffertplankor - EAS Hobbyprodukter
4-polig kontakt - Ledbaron
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
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En glasfiberraderare är bra att ha för borttagning av överflödigt lödtenn.
Casco Rapid tvåkomponentslim
Locktite låsvätska
Vitlim
M2-muttrar och skruv
Plasticard 2 mm
Kopparpertinax
Fosforkoppartråd (0,3 mm)
Micro Kristal Clear
Celluloidfolie
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BYGGBESKRIVNING
Demontering av donatorloket
Börja med att demontera Liliputloket. Kåpan sitter fast med en skruv i den
främre domen. Plocka loss vikten, lamporna och motor så att underredet blir
fritt. Demontera cylindrarna, dessa skall senare byggas om.

Fotografera slidstyrningens lägen på båda sidorna, det underlättar vid den senare
monteringen.
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Såga sedan bort gjutdelen framför delen som håller slidstyrningen på plats. Slipa
eller fila så att kapningen blir vinkelrät mot drivet. Fräs eller slipa bort överflödigt
gjutgods mot frontens undersida. Längden på underdelen skall vara 101 mm.
Plana undersidan enligt bilden.
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Montering av motor
Nu är det dags att montera motor och motorfäste, exempelvis SB Modellbau
enligt tillbehörslistan. Var noga med inpassningen av motorn och fästet i ramen.
Ibland får man grada av mässingfästet lite eller rymma upp motorbädden. Motor
med fäste skruvas fast underifrån. Var noga så att inte skruvarna går för högt och
skjuter upp motorn, då lossnar den från sitt fäste.
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Frontboggin
Frontboggin från donatorloket ska återanvändas. Gör rent den och lackera den
mattsvart. Tag bort tryckfjädern genom att borra bort popniten. Fila bort tappen
och borra ett 2 mm hål i centrum på frontboggin där det gamla fästet suttit.
Vik samman de fyra lagerhusen till fyra paket. Löd och fila sedan rent från
etspiggarna så att de blir till kuber, håll t ex i med en liten polygrip under
filningen. Löd fast dem på boggisidorna. Limma slutligen fast lagerlocken.

Vik till boggiöverliggaren och löd eller limma fast boggisidorna på den. Montera
hjulaxlarna på frontboggin. Montera gärna ett par brickor innanför varje hjul för
att förhindra för stort axiellt spel. Rengör och lackera mattsvart.
Fäst sedan boggiöverliggaren över löphjulsboggin, se till att du centrerar hålen
noga. Vik till boggins platta skjutstång och fäst den ovanpå boggin med skruv
och M2-mutter. Lås muttern med Locktite eller vitlim.
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Hjul och driv
På denna modell skall Markits isolerade hjul monteras. Axlarna är kvartade från
leverantören vilket underlättar bygget. Nu är det bra att montera motvikterna. De
limmas fast med Casco Rapid tvåkomponentslim. Var försiktig med limmet så att
inget kommer på annat än ekrarna.

Axellagringen kan göras på två sätt. Antingen med nedsvarvade Romfordaxlar
(2,44 mm) eller med originaldiameter (3,15 mm).
Om man använder Romfordaxlar ska dessa svarvas ned till 2,44 mm. Då
passar de i originalbussningarna som då kan återanvändas. Var noga med hur
bussningarna låg vid återmonteringen. Hjulen och axlarna med bussningar läggs
på plats och låses med drivets bottenplatta.
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Om man istället väljer att använda Romfordaxlarnas originaldiameter på
3,15 mm måste man svarva ett par bussningar till den främre drivaxeln samt
schimsa den mittre och bakre axeln med en mässingfolie. Folien limmas mot
underredet med Superepoxi Casco Rapid.
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När nu hjul och axlar är sammansatta med motvikterna monterade och limmade
skall det vara 90° mellan högra sidans motvikter jämfört med vänstra sidan, det
kallas kvartning.
Om man använder Romfordaxlar (3,15 mm) måste snäckhjulets centrum även
borras upp till 3,15 mm. Gör sedan ett par anvisningar med en avbitartång i form
av ett X mitt på axeln och pressa sedan på snäckhjulet försiktigt.

Använd en liten parallelltving för att få samtliga hjul skevningsfria. Rulla hjulen
på ett plant underlag för att kontrollera eventuell skevning. Skruva sedan till
hjulmuttrarna lagom och lås dem med en liten droppe låsvätska. Montera
axeltapparna och lås dessa inifrån med Locktite.
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Buffertplanka, buffertar och cylindrar
Nu är det dags för cylindrar, buffertplanka, buffertar mm. Börja med att ta bort
utstickande delar från donatorlokets cylindrar.

Tillverka en kil för placering mellan främre drivet och cylinderpaketets
undersida. Kilens höjd ska vara 0,5 mm längst in och 1,5 mm i framkant. Limma
fast kilen.
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Fyll det undre utrymmet mellan cylindrarna med exempelvis en bit Plasticard,
tjocklek 2 mm. Rugga limytorna på Plasticarden med sandpapper och limma
sedan fast den.

Löd samman det främre gångbordet - gardjärn, gångbord, buffertplanka,
buffertar, lyktor, luftslang, plogar och krok.
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Nu är det dags att montera gångbordet. Fäst det med Casco Rapid
tvåkomponentslim på Plasticarden, rikta in det noga. När limmet har härdat
borras två hål (1 mm) i de företsade hålen.
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Fäst ett par små skruvar i hålen för att fästa gångbordet ordentligt. Montera
samtidigt tryckutjämningsröret (se bilden nedan). Det kan exempelvis tillverkas
av en bit mässingstång eller plaststång.

Svarva två främre cylinderkonor. Löd en mässingstång i centrum av konorna
med ett utstick på 10 mm.
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Det är två cylindrar, limma inte fast cylinderfronterna ännu. Slidstyrningen
måste först provas in så att inte kolvstångens ytterände slår i konornas baksida.
Om så är fallet kan man försiktigt borra ur baksidan på cylinderkonorna eller
klippa av kolvstången jäms med cylindrarnas ytterände när kolvstängerna ligger
i fullt utskjutet läge. Efter att det är gjort kan konorna limmas på plats. Se upp så
att det inte kommer lim i själva hålet för kolvstången.
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Montering av koppelstänger och slidstyrning
Slidstyrningen behålles från donatorloket och återmonteras. Tillverka två
bussningar för fasthållande av vevslängen på de mittre drivhjulen.
Måtten på bussningarna: fläns = Dy 4,5 mm x 0,5 mm, total längd = 3 mm,
centrumhål = 1,4 mm, glidbana = 3,4 mm diameter, samt ett urtag in mot
axeltappen 2,5 x 1,5 mm för att dölja koppeltappens yttre fästanordning, alltså
skruvskallen på de s.k. crank pins. Bussningen ska sitta över crank pin-skallen
som en huva. Montera koppelstängerna och lägg i bussningarna. Man kan även
använda koppelstängerna från donatorloket om man så vill.

Drag nu runt motorn via svänghjulet, allt skall gå lätt. Om allt verkar ok, koppla
ström på motorn och kör den 5 minuter framåt och 5 minuter bakåt.
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Strömavtagning
Nu börjar vi med strömavtagningen. Klipp till kopparpertinax i lämpliga
storlekar och limma dessa mot drivet. Jag föredrar att tillverka strömavtagningen
av 0,3 mm fosforkoppar. Gör en fjäder på varje ben, då blir benen flexiblare. Gör
ren kopparpertinaxen med en glasfiberraderare, likaså fosforkoppartråden. Löd
på plats. Förbind sedan den främre kopparpertinaxen med den bakre:
vänster sida - svart ledning, höger sida - röd ledning. Motoranslutningarna
skall vara en grå och en orange. När alla lödningar är gjorda målas en del av
kopparpertinaxen mattsvart.
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Detta B-lok kommer att förses med en ljuddekoder, därav färgvalet på kablarna.
Jag har valt att samla alla kablar i en slang fäst mot drivets högra bakre insida.
Nu kommer man till frågan: Vilken tender skall kopplas till loket? En C-tender
eller en A-tender? Den A-tender vi har tagit fram är tillräckligt rymlig för att
både få in en dekoder och en högtalare. Tendern bör tyngas ner före dekoderns
montering. En 4-polig kontakt bör monteras mellan lok och tender så att man
kan separera dem vid eventuell justering eller reparation.
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Överredet
Nu är det dags för överredet. Vik hytten enligt vikanvisningarna. Var noga med
att bakväggen passar perfekt mot taket och väggarna. Löd samman delarna.
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Bocka den undre gångbordsplåten enligt bilden nedan och löd fast en M2-mutter
över hålet. Löd ihop den övre gångbordsplåten med den undre. Var noggrann
med hålcentreringen. Löd sedan samman gångbordet med hytten.
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Pannan
Rulla pannorna runt ett lämpligt rör, t ex ett VP-rör. Observera att det finns ett
centreringshål framtill/upptill på den bakre pannan och baktill/upptill på den
främre pannan. Det bästa är att limma samman dessa delar. För in den främre
pannan i den bakre pannan. Sätt en knappnål genom ovan nämnda hål, rikta in
bakre och främre panna så att de ligger i linje med varann.
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Fastsättning av panna
Nu kan pannan provas in. Lägg gångbordet med hytt på drivet.

Ett par hål (diameter 2,5 mm) måste borras i framkant och i bakkant på drivet.
Där pinnen sitter i bilden nedan skall en M2-mutter lödas fast på ovansidan av
gångbordsplåten.
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På ovansidan baktill på drivet borras ett 2,5 mm stort hål som skall passa mot
bottenplåtens tidigare lödda M2-mutter vid vecket.

Hålet borras ca 7,5 mm in mätt från den bakre kanten av drivet. Det skall vara
93 mm CC mellan hålen på underredet.
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Pannan limmas inifrån hytten mot taket och de övre delarna på sidorna på
vindklyven. Limma även pannan mot cylinderfästet på gångbordet. Montera
pannstöden med Casco Rapid tvåkomponentslim.

Förse sedan pannan med skorsten, dom, ventil, samt säkerhetsventiler. Löd fast
visslan på taket samt takluckan. Nu kan man montera räckeshållare samt räcken.
Räckeshållarna kan även monteras innan pannan monteras. Limma gärna
hållarna inifrån.
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Sotskåpsluckan monteras, justera den så att den sitter fint, likaså hyllan för
topplyktan samt topplyktan. Tillverka de två smörjställena som sitter ovan
cylindrarna - förslagsvis i Plasticard med ett par försänkta 2 mm kulor upptill.
Limma dessa på plats. Borra hål för trappstegen framför domen. Limma inifrån.

Tankarna limmas fast underifrån - en
per sida. Luftpumpen lödes, observera
att man kan få slipa ur lite på dess
insida mot slidstyrningen annars kan
slidstyrningen ta i den. Prova dig fram.
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Montera sandrören från domen och ner mot drivhjulen. Tillverka sedan en
omkastarstång och montera den på vänster sida.

Omkastarstången kan tillverkas av mässing enligt bilden nedan. Fäst den på
gångbordets undersida.
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Borra ett hål framtill på undersidan av pannan och montera asktratten där.

Montera och löd fast stegarna på hytten. Vik in räckenas undre del mot stegarna
och löd samman. Montera även ett regnskydd ovanför båda dörrarna mot
gångbordet. Regnskydden tillverkas av tunn mässingsfolie. Fäst dem med lim.
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Lackering
Loket skall nu lackeras och sedan skall fönstren monteras. Gör rent loket med
en glasfiberraderare, var noggrann. Spola sedan av loket med ljummet vatten
och blås torrt med tryckluft. Loket kan med fördel sprutas med Biltemas svarta
fälgfärg, den fäster bra och tål en hel del.
Fönsterramarna målas bruna, förse dem sedan med en transparent celluloidfolie
på insidan, folien limmas med Micro Kristal Clear. Sidofönstren, bakre fönster
och dörrfönstren monteras inifrån så att fönsterplåten flyter ner i sina urtag i
hytten, fixera med Mikro Kristal Clear. Vindklyvarens runda fönster klipps ur
med en håltång (4 mm) och limmas utifrån.
Montera litteraskyltar och viktskyltar samt de dekaler du önskar.
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Slutmontering
Innan du skruvar fast frontboggin på loket bör du fräsa ur någon millimeter
mellan cylindrarnas insidor, detta för att frontboggin skall kunna röra sig
sidledes.

Justera in frontboggins läge i längsled. Fäst den i drivets undersida med en skruv
igenom hålet på tryckstången. Montera slutligen överdelen på drivet och fäst
den med skruvarna. Önskas mera vikt i loket kan man lägga i en tyngd i pannan,
exempelvis en bit bly.
Hoppas du haft nytta och glädje av etsplåten och byggbeskrivningen.
Har du några frågor om bygget kan du kontakta Stefan Wikestedt:
stefanwike@gmail.com.
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