Messing bouwset antieke HSM
rijtuigen art. set HSM 01 en 02
Ontwikkeld door:

Deze unieke antieke rijtuigjes zijn zeer eenvoudig
van constructie. We leveren deze alleen met een
zeer beknopte handleiding waarbij we er vanuit
gaan dat u al ervaring heeft in het bouwen van
messing modellen. De zeer beperkte oplage maakt
het niet rendabel een uitgebreide bouwbeschrijving
op te stellen.
Gezien de zeer kleine oplage is eveneens volstaan met
het etsen van een aantal etsplaten met diverse rijtuigen
daarop. Er is slechts 1 proefetsing geweest waardoor er
nog kleine foutjes in zitten. De kosten voor een nieuwe
proefets, aanpassing tekening en opnieuw maken van
de etstekeningen zouden de kosten voor deze set
teveel verhogen en daar is de oplage te klein voor.
Nu bevatten de rijtuigen maar slechts zeer kleine
foutjes die u eenvoudig kunt oplossen.
U dient daarom de volgende kleine aanpassingen te
doen tijdens de bouw:
M-246: Rijtuigen C5 (3e klassse met 5 coupe's)
De horizontale handgrepen zijn iets te lang (ca 0,5mm).
Aan 1 zijde de stopjes wegknippen en het bochtje iets
naar binnen verzetten, e.e.a. met een platte tang.
Eventueel deze handgrepen uit losse messing draad
maken.
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Diverse delen zoals de steunen van de treeplanken en
de remwerk triangels (driehoeken tussen de
remblokken) moet u met een platte bektang wat
verdraaien / richten vooraf aan montage.

Kortgekoppelde rijtuigen:
Deze rijtuigen kregen aan de gekoppelde zijde geen
buffers. In plaats daarvan zaten er houten blokken met
een wat ronde voorzijde in het midden tegen de
bufferbalk. Midden door deze blokken liep een pen die
achter de bufferbalken vastgebout was zodat e.e.a. als
een bijna starre verbinding werkte. In model maakt u
deze blokken van styreen, ca 9mm breed, 2mm hoog
en 2,5mm breed met bolle voorzijde. Boven de blokken
een klein gaatje boren en er een stukje messing draad
in de vorm van een omgekeerde U doorheen steken.
De wagens staan zo ca 5mm van elkaar. Test eerst of
deze afstand voor uw baan voldoende is in krappe
bogen en dat de hoeken van het dak elkaar niet raken.
De treeplanken werden op de einden iets ingekort,
regenpijpjes en sluitseinijzers werden aan de
gekoppelde zijde verwijderd.

M-248: Postrijtuig met 3 afdelingen
De treeplank heeft 4 steunen met 4 stuks opstaptreden
doordat als basis het nagenoeg gelijke onderstel van de
C4 rijtuigen is gebruik. Nu komt er geen steun en
opstaptrede onder de middelste deur. Daarom de
middelste twee steunen en trede afknippen en in het
midden één exemplaar opnieuw aanbrengen. Daartoe
eerst in het midden van de stelbalken van het onderstel
een gaatje boren. Doe dit bij voorkeur voordat u het
onderstel op gaat bouwen!
De sleufgaten voor de kopwanden zitten wat te ver naar
binnen en zijn daardoor niet bruikbaar. Daarom de
lipjes van de kopwand knippen en de kopwand dan
zonder de lipjes vastzetten.
Algemeen:
Enkele handgrepen blijken zeer dun te zijn geëtst
ondanks dat dezelfde maatvoering als voor onze
andere rijtuigen is aangehouden. Waar nodig kunt u
deze handgrepen zelf maken uit 0,33mm messing
draad die hiervoor wordt meegeleverd.
Diverse onderdelen zitten met verbindingslipjes aan
elkaar gezet voor eenvoudigere montage. Controleer
goed of u deze lipjes nog moet nabewerken voordat u
de onderdelen vastzet.
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Onderdelenlijst Set HSM 02:
6x
Zakjes etsplaten per rijtuig, voorzien van voorgebogen dak
4x
Losse etsplaatjes remwerk, kortgekoppelde B53-55 kregen nooit remwerk
6x
Losse etsplaatjes met kortkoppelingen
14x
Kunststof ventilatoren (iets later en kleiner model is ook in messing leverbaar)
1x
Messing T ventilator voor postrijtuig
3x
Lange kunststof gastank (niet in messing leverbaar)
3x
Korte kunststof gastank (niet in messing leverbaar)
24x
Messing aspotten, HSM model
1x
Stuk 2mm dik styreen voor bodemplaten en kortkoppelingen
50cm messing draad, 0,33mm
50cm messing draad, 0,5mm
30cm messing draad, 1mm voor C 46 enz.
1x
Plastic voor beglazing
24x
Messing schroefje en moer om bak vast te zetten
4x
Messing verende stangenbuffers
2x
Set kunststof bufferhulzen voor oud model "vaas" buffers voor postrijtuig.
10x
Schijfwielen
2x
Spaakwielen voor wagens met latjes bekleding
12x
Veertje voor kortkoppelingen
1x
Opschriften voor set HSM 02
1x
Beknopte bouwbeschrijving met aanzichten. Hierna enkele algemene aanwijzingen uit de meest
recente bouwbeschrijvingen. Niet alles is van toepassing maar geeft u mogelijk een goede aanwijzing
tijdens de bouw. Bij onduidelijkheden kunt u met ons contact opnemen.

Constructie van onze bouwsets
Voor deze serie modellen is het principe van lipjes met
sleufjes zoveel mogelijk toegepast in combinatie met delen
met dunne vouwlijnen en lipjes aan elkaar zetten. Slechts
zeer weinig onderdelen hoeven volledig ‘koud’ op elkaar te
worden gezet, het merendeel hoeft slechts omgevouwen
te worden. Hierdoor is het ook mogelijk de modellen voor
een groot deel te lijmen.
Van de lipjes en sleufjes zijn de lipjes soms iets breder
dan het sleufje. Voorzichtig de etsbraam van het lipje
afvijlen tot de breedte klopt. De sleufjes zelf zijn soms iets
ondergeëtst voor een strakke passing. Om deze exact op
maat te krijgen gebruikt u een oud scalpelmesje. Deze
hebben (meestal) de juiste dikte (0.4mm) en zijn erg
stevig. U steekt het mesje in het sleufje en u heeft deze
daarmee al opgeruimd.
Gaatjes zijn soms ook iets te klein voor een nauwkeurige
passing. Deze ruimt u voorzichtig op met de 4 of 5 kantige
ruimertjes. Probeer niet te snel op te ruimen aangezien er
dan kans op uitbreken is.
Klinknagels komen in twee varianten voor. De in reliëf
geëtste en de in te drukken soort. Aan de eerste hoeft u
niets te doen, de tweede wel. Leg het onderdeel hiervoor
op een stuk stevig karton met het gaatje v.d. klinknagel
naar boven. Dan drukt u voorzichtig met b.v. een botte
passerpunt in het gaatje zodat aan de voorzijde een
klinknagel zichtbaar wordt.
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Lange vouwlijnen behoeven in tegenstelling tot onze
eerdere modellen geen voorbewerking. Door de
nieuwe constructie van de vouwlijnen zijn de diverse
delen zeer eenvoudig met de hand om te zetten.
Het omzetten van langere onderdelen kunt u soms
beter in een bankschroef doen. Klem het deel in met
de vouwlijn juist boven de bek. Dan drukt u het om
te zetten deel om met een stalen liniaal.
Kleine onderdelen kunt u vaak het beste omzetten
met een goed sluitende (!) platbek tang.
Aangezien onze bouwsets meestal voor alle
uitvoeringen uit hetzelfde etswerk bestaan kan het
gebeuren dat bepaalde onderdelen moeten worden
verwijderd of los worden aangebracht. Ook zijn dus
niet voor alle mogelijke leidingen en onderdelen
gaatjes aangebracht. Afhankelijk van de plaats op
het model is voor u meestal eenvoudiger een gaatje
te maken als er een weg te werken. Controleer dus
voor u onderdelen gaat bewerken of er extra gaatjes
voor b.v. leidingen/handrail etc. nodig zijn. U kunt in
vlakke plaat makkelijker een gaatje boren als het
onderdeel nog niet gemonteerd is (zelf markeren op
de tekening!).
Doordat voor meerdere varianten het etswerk gelijk
is blijven er onderdelen over, ook omdat diverse
onderdelen reserve zijn bijgevoegd.
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Bouwbeschrijving diverse:
Hierna een beschrijving van een aantal standaard
onderdelen. Mogelijk komt e.e.a. niet 100% overeen
met de versie als geleverd maar het geeft u wat extra
informatie over deze onderdelen/

draad van 0,5mm. Op de kopzijde komt de laatste
steun tegen de buitenhoeken van de bufferbalken,
daarvoor zijn ook gaatje geëtst. U kunt eventueel
alleen deze steunen uit draad maken, dat geeft al
veel extra stijfheid.

Vouwen van onderdelen:
Vouwlijnen komen bij haaks om te zetten delen STEEDS
aan de binnenzijde.
Bij het dubbelvouwen van onderdelen STEEDS aan de
buitenzijde!! Let hier zeer goed op bij de bouw aangezien
veel delen slechts 1x gevouwen kunnen worden!
Bij het vouwen van onderdelen dient u zoveel mogelijk het
zwakste (kleinste) deel naast de vouwlijn in te klemmen in
de bankschroef. Hierdoor voorkomt u vervorming van deze
delen. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk maar probeer dit
zoveel mogelijk aan te houden.

Remwerk
De NEM Kortkoppelmechanieken en het remwerk zijn als
losse setjes meegeleverd. Let op dat u het remwerksetje
goed in het midden van de as aanbrengt. Eventueel eerst
het remwerk en bodem opbouwen, wielen in de wagen
steken en dan het remwerk om de wielen heen uitlijnen op
de bodem waarna u deze set vastzet.
Van het remwerk setje worden de remblokken haaks naar
binnen omgezet, eventueel de vouwlijnen daarna wat
vertinnen ter versteviging. De remblokken zelf vouwt u ook
dubbel. Tussen de remblokken komen de triangels. Het
middelste deel zet u met een platte tang haaks om zodat
een soort "U" ontstaat. Deze is straks naar de bodem toe
gericht. U dient de triangels iets schuin naar beneden het
buigen (zie detailfoto's van de gebouwde modellen). E.e.a.
behoort zonder losknippen te passen tussen de vier
gaatjes van de remblokken.

Remcilinder
De remcilinder is als etsdeel uitgevoerd. Bij zwart
schilderen van het onderstel is uiteindelijk dit niet te
onderscheiden van een ronde cilinder.
De remcilinder komt op de bodem, ca 3mm uit het midden.
Aan de andere zijde komt straks eventueel de gascilinder.
De uiteinden (stripjes) van de remcilinder zet u haaks om
zodat de einden daarvan ongeveer in het midden van de
wagen komen. Vanaf die einden legt u een 0,5mm draadje
naar de triangels waar deze weer vast komt aan 1 van de
pootjes van de omlaag gekeerde "U". Dit zijn de
trekstangen vanaf de remcilinder naar het remwerk.

Treeplanken
Deze steunen zijn aan de treeplanken geëtst en zet u
haaks naar boven om met een platte tang.
Steek de steuntjes in de gaatjes in het midden van de
stelbalken van het onderstel en zet e.e.a. van binnenuit
vast.
Omdat de treeplank slechts twee geëtste steunen heeft
waaraan deze vast zit kan de treeplank vrij snel verbuigen.
U kunt deze daarom (afhankelijk van uw gebruik) naar
eigen wens ook vervangen door steunen uit messing
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Luchtslangen
Let op: als u de luchtslangen aanbrengt zal uw NEM
schacht niet meer volledig vrij kunnen bewegen.
Oplossing kan zijn de luchtslang wat meer te
verzetten naar de zijkant, deze omgekeerd monteren
of geheel weg te laten. Test e.e.a. even voordat u
verder gaat.

Bufferbalken
De oude houten bufferbalken hadden gebogen
einden en waren vrij dik. Deze zijn opgebouwd uit
meerdere lagen etswerk die u door vouwen op elkaar
zet. Daarna vijlt u de zijkant wat na zodat de laagjes
niet meer zichtbaar zijn.

Kunststof vaasbuffers
Er worden kunststof bufferhulzen voor oud model
"vaas" buffers (o.a. postrijtuig) meegeleverd. Deze
buffers zijn niet in messing leverbaar. De huls met
een 1mm boortje doorboren en achterin het gaatje
een meegeleverd messing dopje lijmen. Na het
spuiten de stelen en veer erin steken en de
achterzijde op de juiste lengte haaks omzetten

NEM schachten (kortkoppeling)
Het beweegbare NEM kortkoppel mechaniek kan
gebruikt worden voor het insteken van een standaard
koppeling naar keuze. Let bij het insteken erop dat u
niets forceert en de schacht verbuigt. Sommige
merken hebben zeer stugge en stevig klemmende
koppelingen. Beter is het dan iets van de kunststof
koppeling te vijlen zodat deze soepeler past.
De NEM kortkoppelling bestaat uit twee delen: de
koppelschacht zelf en de houder. De schacht vouwt
u door steeds iedere vouwlijn haaks om te zetten met
de vouwlijnen aan de binnenzijde. De hoeken
hiervan zeker vertinnen voor meer sterkte. Aan de
“driehoek” zit in het midden een lipje dat u iets meer
dan haaks naar boven omzet.
U steekt dan de schacht van bovenaf door de Vgevormde sparing in de houder en vouwt de houder
daarna dicht.
De houder waarin de NEM kortkoppeling wordt
geplaatst moet net vrij beweegbaar zijn onder de
voorzijde van de bufferbalk. De voorzijde moet gelijk
liggen met de voorzijde van de bufferbalk.
Bij deze modellen zult u daarom tussen het
standaard mechaniek en de bodem een vulplaatje
van ca 1mm dik moeten aanbrengen.
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Tussen de twee schachten komt de bijgeleverde veer.
Hiervan dient u eerst de einden te verbuigen zodat deze
aan de lipjes aan de driehoeken kan worden gehaakt

Bodem:
In de rijtuigen zit geen messing bodem met en geen
interieur. De bodem maakt u bij voorkeur uit de
meegeleverde styreen (plastic) plaat van ca 2 mm dik.
Maak dit op maat voor de binnenzijde van de wagenbak
en maak een sparing voor de montagelip van de
kopwanden. De zijkanten iets schuin wegvijlen zodat de
bak er makkelijk overheen schuift.
Zet de bak na solderen van de wanden en nog ZONDER
het dak op het onderstel en schroef deze vast. Indien
nodig de gaten in het onderstel iets ruimer boren, deze
kunnen iets klemmen.
Leg nu de plastic plaat erin en lijm deze van onderaf vast
aan de bodem.

Hierboven afgebeeld een enkelvoudige
schroefkoppeling. Bovenaan de haak die u in de
bufferbalk steekt, daaronder de delen die hieraan
komen. Het pennetje van het eerste deel steekt u
door het oogje in de koppelingshaak. Het derde deel
met spindel klemt hierin, afgesloten door de beugel
aan het eind.

Interieur
Er wordt geen specifiek interieur meegeleverd bij deze
modellen. Er zijn enkele standaard tussenwanden met
bank bijgeleverd, bij diverse modellen dient u de breedte
en hoogte aan te passen. Het maken van banken met
styreen plaat van Evergreen (met ca 2mm plankprofiel) is
echter ook eenvoudig te doen, later zullen in ons
onderdelen assortiment nog standaard rijtuigbanken
verkrijgbaar zijn uit kunststof.
Vergeet niet bij de luxe A, B en AB rijtuigen gordijnen aan
te brengen bij de ramen.
De AB en B rijtuigen hadden steeds per coupe een
doorlopende tussenwand. De C rijtuigen met 5 coupe's
had slechts 1 hoge tussenwand aan het einde zodat deze
coupe afsluitbaar was (voor vrouwen). De postrijtuigen en
C4 rijtuigen hadden geen tussenwanden.

Schroefkoppeling
U kunt het model uitrusten met een NEM kortkoppel
mechaniek of een beweegbare schroefkoppeling. Bij deze
laatste dient u uw modellen voorzichtig met een pincet te
koppelen. Dit is mogelijk door het gebruik van verende
buffers op het model. Vooral bij vaste treinstammen kan
dit een fraai resultaat opleveren door het wegvallen van de
helaas nogal grof uitgevallen modelspoor koppelingen.
De schroefkoppeling kan verend worden gemonteerd of
vast. De koppelingshaak zet u dan vast aan het onderstel
of u brengt achter de bufferbalk een klein drukveertje aan
met een stukje draad dwars erdoor aan de achterkant om
deze in te klemmen. Deze veertjes worden niet
bijgeleverd. U kan ook een trekveertje (van de NEM
schachten) tussen beide koppelingen aanbrengen door
een draadje tussen veer en koppeling aan te brengen.
U heeft tevens de keus om een veiligheidskoppeling (tot
ca 1940 gebruikt) of een enkelvoudige koppeling te
plaatsen (eenvoudiger, vooral bij functioneel gebruik).

Hier een veiligheid
schroefkoppeling zoals
gebruikt tot de jaren '40.
Deze had een tweede
haak met beugel.
Het pennetje om het
geheel aan de
koppelhaak op te
hangen zit aan de
buitenste extra
koppelingshaak.
De onderste beugel aan de tweede extra koppelhaak
zet u vast met en dun draadje waarvan u de einde
plat knijpt.

Dak
Het dak is al voorgevormd. U dient nog wel de
exacte ronding te controleren. Mogelijk moet deze
iets meer of minder gerold worden. Leg het dak dan
op wat tempex dat rondom ca 3cm groter is als het
dak. Leg daarop een even groot stuk karton (geen
golfkarton!) en leg het dak er op. Rol met een ronde
staf van ca 25cm lengte (bv een stuk CV buis van ca
15mm) met zachte druk erover heen- en weer. Door
steeds iets meer te drukken bij het rollen zal het dak
zich meer rond gaan zetten.
Als het dak past op de ronding van de kopwand kunt
u de Na verwijderen van de resten van de lipjes van
de zijwanden het dak glad schuren.
Bij enkele rijtuigen ligt het dak TUSSEN de wanden
en niet erop. Soldeer eerst de wanden aan elkaar en
steek dan stalen naalden in de gaatjes bovenin de
zijwand, in de horizontaal geëste sleuf (op ca 1,5mm
vanaf de dakrand. Leg nu het dak tussen de wanden
(indien nodig iets navijlen).
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In de geëtste sleuf soldeert u daarna nog een 1mm
messing draad ter imitatie van de geprofileerde ronde lijst
die hier was aangebracht.
Op de kopwanden werd in de bovenhoeken later een
regenpijpje aangebracht, dat maakt u van wat 0,5mm
messing draad. Buig het "pijpje" ca 30 graden naar
beneden en ca 30 graden naar binnen gericht.

Wagenbak
In principe bouwt u de gehele wand bijna compleet af met
alle handgrepen, lijstjes enz. voordat u de wanden in het
dak steekt. Op deze wijze kunt u alles ook goed vanaf de
achterzijde vastzetten.
Onderaan de zijwanden soldeert u aan de binnenzijde een
versterkinsgstrip, gemaakt van wat restmateriaal van de
etskaders. Deze strip komt echter ca 0,8mm lager dan de
onderkant van de zijwand en ligt opgesloten tussen de
bufferbalken van het onderstel. Meet tevoren goed de
juiste lengte uit en soldeer de strip exact in het midden.
Andere optie is een iets langere strip aanbrengen en tpv
de bufferbalken iets met een slijpschijfje ervan weghalen
tot de bak netjes opgesloten zit tussen de bufferbalken.
Bij al deze rijtuigen (niet de bagagewagens) lag er in
werkelijkheid iets naar binnen onder de wand een
langsbalk in het zicht. De deze strip beeld deze langsbalk
uit.
De kopwanden komen steeds TUSSEN de zijwanden.
Voordat u kopwand vastzet aan de zijwand onderaan de
kopwand op het lipje twee moertjes precies boven de
gaatjes solderen zodat u straks van onderaf de bak en
bodem aan elkaar kunt schroeven. De vouwlijn van deze
haaks om te zetten strip versterken met soldeertin.

Trek de lipjes wat aan en zet ze dan met een platte
tang haaks om boven het dak. Hierdoor klemt de
wand goed tegen het dak en kunt u e.e.a. rustig aan
de binnenzijde vastzetten zonder op de passing te
hoeven letten. Soldeer de wanden op de hoeken aan
elkaar en vervolgens aan de binnenzijde vast aan het
dak. Doe dit ter plaatse van de lipjes en hooguit nog
één punt tussen twee lipjes in. Ga niet de hele wand
rondom aan het dak solderen aangezien dit tot
kromtrekken kan leiden.
Na montage van het dak knipt u de lipjes aan de
bovenzijde af en vijlt e.e.a. glad. Vijl eventueel nog
de buitenhoeken wat na, met name aan de
onderzijde.
De wagenbak is nu al grotendeels klaar.

19. Afbouw dak en bak
Indien er nog een rand/groef zichtbaar is bij de
afgevijlde lipjes kunt u deze het beste van buitenaf
met wat normaal soldeer “vullen” en afvijlen. Laat de
soldeer hierbij niet geheel uitvloeien maar “plak”
deze op de naad omdat de soldeer anders in de
naad van het dak en wand kan gaan lopen.
Nu de bak klaar is kunnen de laatste details erop
zoals regenpijpjes en sluitsein ijzer. Aan de einden
van de sluitseinijzers zit een heel klein lipje dat u
dubbelvouwt. Dit dikkere deel komt aan de
bovenzijde bij vastzetten van de sluitsein ijzers.
Uw model is nu gereed om in elkaar te schroeven en
enkele testritten te maken. Soms ontstaat er
kortsluiting, vrijwel altijd doordat de remblokken
tegen de wielen lopen. Deze in dat geval wat
narichten zodat er genoeg ruimte tussen zit
.

Wandmontage aan het dak
Als alle handgrepen, deurstuiten, sluitingen enz. op hun
plek zitten kunnen de wanden in de sleufjes in het dak
worden gestoken.
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Afwerking van uw model
Afwerking:
We gaan er vanuit dat u ervaring heeft met het schilderen van uw modellen zodat wordt volstaan met een
kleurenschema:
Wagenbak 1e en 2e klasse was officieel "metaliek bronsgroen" genoemd.
Wagenbak 3e klasse was bruin (ook wel "chocolade bruin")
Onderstellen, bufferbalken,3e klasse handgrepen op de wand, alle kophandgrepen, regenpijpjes, sluitseinijzers
enz. zwart
Handgrepen op de zijwand van de A en B rijtuigen waren blank messing/brons.Ook de ventilatoren waren lang
blank gepoetst, later werden ze zwart en grijs geschilderd,
De gastank was lichtgrijs.
Het lijstwerk van de wagenbak was zwart afgelakt, eventueel kunt u dit voorzichtig proberen aan te stippen met
een watervaste stift of een soort hard rubber stempel.
De zwarte lijsten van de 1e en 2e klasse was waarschijnlijk met een dunne gele of creme bies afgezet, dit is in
model zeer moeilijk strak uit te voeren. Bij 3e klasse rijtuigen met paneelplaat bekleding was deze bies rood.
De zakramen in de deuren waren soms blank teak of eiken gelakt. Soms waren ze bruin geverfd.

Tekening rijtuigen B 52-55, afkomstig uit materieelalbum HSM rijtuigen 2e klasse 1896
Het Utrechts Archief nr. 921.6317
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Tekening postrijtuigen, afkomstig uit materieelalbum HSM postrijtuigen 1900
Het Utrechts Archief nr. 921.6322

Tekening 1e klasse rijtuigen, afkomstig uit het HSM materieelalbum "Rijtuigen 1884"
Het Utrechts Archief nr 921.6313
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