en  door Hans van de Ven en Jaap Stoter

In Zijspoor 1 van dit jaar beschreef ik de eerste 3D-stappen van een groepje MVA-ers bij twee
lesavonden onder leiding van Eric Steijlen. Met enkele van onze ontwerpjes kwamen Jaap en
ik terecht bij Jeroen Gerlofs van Tilly Models in Doornenburg, die op een SLA-printer fraaie
resultaten kon leveren. Wat hebben we daarmee gedaan? Mijn verhaal begon met een bestelling bij Conrad, die gratis bezorgd zou
worden… als ik voor een tientje méér
zou aanklikken. Zo niet, dan was ik bijna
hetzelfde bedrag kwijt aan de verzending. Mijn keuze viel op een set van drie
stalen (lees: kartonnen) buizen van
MBZ, als lading voor een platte wagen.
Maar dan zou het fraaier zijn om mijn
hele sleep van zeven wagens diezelfde
lading te geven. Styreen buizen kocht ik
bij Hobma, de flenzen en stapelsteunen
werden mijn eerste echte 3D-tekenklus. Met die buizen kon ik vijf wagens vullen; nog ééntje
te gaan. Ik besloot daarvoor enkele kniestukken te ontwerpen hetgeen wonderbaarlijk eenvoudig lukte. Helaas had ik de flenzen niet nauwkeurig genoeg gemeten, dus was er nog wat
tekenwerk vereist en een extra printopdracht. Maar toen kon ik spuiten, lijmen en zeven wagons van een zelfgemaakte lading voorzien.

Dan is nu het woord aan Jaap.
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Ik wilde op mijn modelbaan een klein gedeelte van een stadsgracht realiseren. Daarbij kunnen
brugjes niet ontbreken. Maar dan wel nagebouwd naar een Amsterdams
voorbeeld. Dus in ieder geval voorzien van gietijzeren sierhekken. Deze
paaltjes kon ik nergens op H0-schaal terug vinden, dus moest het dan
maar een eigen ontwerp in 3D worden. De afmetingen waren op het internet te vinden. Omgerekend naar H0 kwam de hoogte op 13 mm uit.
Maar daarbij moesten de afmetingen van de verschillende vormen in de
opbouw bepaald worden. Al met al was het een heel gedoe maar uiteindelijk ontstond er via Tinkercad een mooi resultaat. Ik had begrepen dat
dergelijke paaltjes staande geprint moesten worden. Dat zou niet mogelijk zijn omdat er dan sprake zou zijn van “overhangende” delen. Daarom
had ik mijn ontwerp in de lengte
al gehalveerd en via kopiëren/plakken
vermenigvuldigd. Echter gaf Jeroen bij
onze kennismaking aan dat hij bij het
programmeren van de printer zowel
afmeting als aantallen moest aangeven. Daarbij zouden de ontwerpen
hangend geprint worden. Dus moest
het ontwerp weer aangepast worden
tot het eindresultaat.
Toen het printen klaar was konden we
de resultaten bij Jeroen ophalen. Het
is duidelijk te zien hoe de paaltjes ondersteboven zijn geprint. Het “bakje”
heeft tegen de “plafondplaat” van de printer gezeten. Overeind gezet zie je de gaatjes waar
later de leuningen doorheen komen. Doordat de print ondersteboven is gemaakt waren er een
aantal gaatjes dichtgeslibd. Deze moest ik open boren met een miniem boortje van 0,7 mm.
Want mijn verenstalen brugleuning had nou eenmaal die dikte. Het geheel was heel klein en
bijzonder fragiel… Maar uiteindelijk had ik ze klaar om als brugleuning te kunnen plaatsen. Een
Messerschmidtje en Preisertje
geven aan dat de schaal ook
goed gelukt is.
Voor de opbouw van de brug heb
ik een styreen muurplaat (natuursteen) van Faller gebruikt. Deze
plaat op maat gezaagd en met
reststukken styreen verstevigd
vormt de basis voor de brug. Ook
de onderplaat voor het wegdek is
van styreen gemaakt.
Omdat ik het wegdek van gips wilde maken, moesten er
gaten in geboord worden. Anders zou er voor het gips geen
voldoende hechting mogelijk zijn. De binnenzijde van de
brug is van gebogen karton waarin ledverlichting is aangebracht. De steenstructuur van het wegdek is met een dremeltje in het gips gekrast. Vervolgens alles inkleuren en
met sterk verdunde zwarte verf (latex) inwassen en

Bron:

- clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.

afwerken. En dan kunnen de geprinte paaltjes met leuningen worden geplaatst.
Meestal zie je deze paaltjes in een
donkergroene kleur. Maar om ze
iets beter te laten opvallen heb ik
voor wit gekozen. En dan kan het
bruggetje worden opgenomen in
de scenery en kan er gevaren worden (rijdend bootje).
Een tweede grotere brug is op dezelfde manier gemaakt. Het zijn
ontzettende leuke projecten om te
maken en ze vormen een fraaie
aanvulling op een modelbaan.

Op 22 februari was de tweede cursus 3D-tekenen. Hierin nam Eric Steijlen ons mee in de
verdere techniek met het programma Fusion 360. Dit biedt werkelijk ongekende mogelijkheden. Maar dan moet je daar echt de tijd voor nemen en dat lukt mij momenteel niet. Eric,
bedankt voor je uitleg, ik vond het erg leuk om er bij te zijn.
Tenslotte waarderen we het grote enthousiasme van Jeroen Gerlofs (Tilly Models), zowel voor
het printen als voor de modelbouw in het algemeen.
Naschrift Jaap: in 2020 schreef ik over de achtergrond en de dieptewerking op mijn modelbaan. Het tweede deel eindigde zo: "Nu volgt de verdere bouw van de stad naar voren toe op
een verlaagd gedeelte en een verdiepte gracht met een ’varend’ schip van Artitec. Hierover
meer in een volgend artikel." Je ziet dat dit moment na twee jaar bouwen in zicht komt.
Naschrift Hans: in Zijspoor 4 van vorig jaar beschreef ik de bouw van mijn Colorfield, een veld
vol amateurschilders. Enkele pagodetenten dienden als schilderplek bij regenachtig weer. Ik
kwam toen niet verder dan kartonnen dummy's. Mijn schoonzoon 3D-tekende wel enkele pagodetenten, maar ik kreeg ze tot op heden niet acceptabel geprint. Die klus blijft dus op mijn
3D-lijstje staan!
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