Lokomotywa Sm42-instrukcja montażu.
Wskazówki ogólne:
Model lokomotywy Sm42 należy do trudnych i jest bardzo pracochłonny. Należy unikać
pośpiechu a podstawowymi zaleceniami jest zachowanie dużej dokładności przy wycinaniu
części metalowych, staranne formowanie ich oraz dopasowywanie do siebie przystających
elementów ponieważ to zaważy na końcowym wyglądzie modelu. Przed rozpoczęciem
budowy zaleca się szczegółowe zapoznanie z instrukcją oraz fotografiami, szczególnie z fot.
„Arkusz numeracja”.

Plik w dużej rozdzielczości załączony z instrukcją.
Budowę należy prowadzić wg. numeracji części.
Z narzędzi potrzebne nam będą: ostry nóż(skalpel), nożyczki do blaszek (bardzo małe),
twarda podkładka do wycinania blaszek, papiery o różnej ziarnistości(300, 600, 1000, 1200),
pilnik iglak, zaginarka do blaszek lub noże monterskie(z łamanym ostrzem), linijka, penseta,
lutownica z dość ostrym grotem, cyna z małą ilością kalafonii, topnik(Aber lub woda
lutownicza), klej cyjanoakrylowy, suwmiarka, wiertarka - najlepiej stołowa oraz wiertła φ0,23mm, drut φ1mm(najlepiej miedziany, antenowy), śrut ołowiany bądź ołowiane blaszki
wędkarskie, drut 0,2mm z uzwojenia transformatora, Dremel lub coś podobnego + tarcze do
cięcia, najlepiej jak najcieńsze (ja mam 0,15mm φ 24mm), drut φ 0,3mm, cienkościenna rurka
φ 2,5-2,6mm[najlepiej do tego celu wykorzystać starą antenę teleskopową od TV lub radia],
rurka φ 1mm, szpilki φ 0,7mm, gwóźdź φ 2mm, polistyren bądź poxipol, cierpliwość ;)
Inne wskazówki:
Jeśli zamierzamy lutować lokomotywę to należałoby wyciąć sobie z cyny cienkie plasterki, ja
używam cyny φ1mm. To pozwoli nam uniknąć tzw. buły podczas lutowania. Zawsze łatwiej
dodać cyny niż potem usuwać jej nadmiar. Przy każdym lutowaniu w miejsce gdzie ma być
lut dajemy odrobinę topnika. Tak więc za każdym razem kiedy piszę lutujemy mam na myśli
spasowanie elementów, zakroplenie topnika, nabranie cyny na grot i zlutowanie elementów.
Lutowanie możemy również zastąpić klejeniem tak więc słowo lutujemy jest tożsame ze
słowem kleimy.

Za każdym razem po wycięciu elementów oczyszczamy je papierkiem lub pilnikiem z
pozostałości łączników, oczywiście delikatnie, głębokie rysy na blaszce będzie widać po
pomalowaniu
Blaszki wyginamy tak aby podtrawienia były w środku, chodź nie jest to regułą. W opisie
budowy będzie zaznaczone jak należy wygiąć element.
Większość małych części ma swój nadmiar ale należy pamiętać, aby obchodzić się z nimi
ostrożnie.

Opis budowy
Montaż zaczynamy od rozebrania lokomotywy dawcy. Ściągamy obudowę, zaczynając od
budki(trzeba ją rozchylić), odlutowujemy silnik i wózki i płytkę analogową. Odkręcamy
śrubki i wyciągamy elektronikę. Aby wyjąć wózki zdejmujemy części które je trzymają,
czarne skrzyneczki z ślimakami pociągowymi. Aby je ściągnąć należy je lekko rozchylić po
bokach.
Następnie wyciągamy wózki, wałki napędowe, silnik. Potrzebny nam będzie jeszcze KKS.
Ściągamy jego górną osłonę. Jest mocowana za zatrzaski od spodu. Po zdjęciu osłony
delikatnie wyciągamy drucik a następnie demontujemy dyszel. Wyciągamy również bufory.
Ze wszystkich części potrzebne będą nam: elektronika, silnik, całe wózki ze skrzyneczkami
ślimakowymi, wałki, dyszel i drucik. Rozbieramy również wózki, w tym calu ścigamy boczne
osłony poprzez odgięcie ich na Czolach wózków, również są na zatrzaski. Wyciągamy koła i
blaszki kontaktowe. Dalej rozkładamy korpusy wózków na dwie części i wyciągamy zębatki.
Składamy z powrotem korpusy ze sobą. Wszystkie te elementy należy schować na później
aby nic się nie pogubiło
Rama:
Budowę zaczynamy od złożenia ramy lokomotywy. W tym celu wycinamy z arkusza cz. 1.
Zaginamy centralną część do góry a następnie lutujemy kolejno części 2-7 wstępnie je
formując jak na fot.1.

Teraz pustą przestrzeń pod podłogą która utworzyła się po złożeniu powyższych części
wypełniamy śrutem bądź blaszkami ołowianymi, upychamy ile się tylko da tak aby masa nie
wystawała poza krawędź pustej przestrzeni. Obciążenie można przykleić cyjanoakrylem.
Teraz składamy i lutujemy cz. 8. Przed lutowaniem do ramy należy je wypełnić materiałem
jak na fot.2.

Możemy użyć grubego polistyrenu bądź zalać je klejem a po wyschnięciu usunąć nadmiar
pilnikiem. Po zamontowaniu cz.8 pasujemy elektronikę i naznaczamy miejsca na otwory na
śrubki. Wiercimy otwory na śrubki. Gniazdo wózka cz.9 kształtujemy w łuk i przymierzamy
jak na fot.3,

nadmiar należy obciąć, potem lutujemy. Wycinamy cz.10, od spodu należy przylutować z
jednej strony gniazdo wózka wykonane w drutu φ 1mm, wszystko jak na fot.4 i fot.4i.

Następnie po drugiej stronie wykonujemy podpory wózka, wykorzystujemy gwóźdź φ 2mm.
Tniemy w gwoździa 2 kawałki, dłuższe aby było za co przytrzymać przy szlifowaniu
nadmiaru. Następnie szlifujemy oba kawałki tak aby powstały walce przecięte wzdłuż,
położona połówka walca ma mieć 1mm wys. Tak przygotowane elementy wklejamy w
podtrawienia w podłodze. Teraz jeden z ważniejszych etapów. Kulisę KKS cz.11 zaginamy za
pół, krawędzie ślizgowe dyszla zalutowujemy malutką ilością cyny a następnie szlifujemy
delikatnie aby uzyskać gładkość. Trzeba bardzo uważać aby było to dokładnie wykonana bo
zaważy o pracy KKS. Tak przygotowane elementy lutujemy do cz.10 na czołownicach w
podtrawienie, należy pamiętać aby elementy były przylutowane IDEALNIE pod kątem
prostym. Trzeba uważać aby podczas lutowania nie przegrzać elementu bo może się roztopić
cyna na pow. ślizgowej kulisy. Dopiero w tym momencie zaginamy boczne ściany ramy,
mają być zagięte pod kątem prostym. Ścięte ściany na rogach zaginamy tak, ze najpierw
zaginamy do środka wystającą część z podtrawieniem, potem ścianę do pionu a na końcu tą
część blaszki która jest obok tej podtrawionej. Zaginamy ją tak aby zlicowała się z krawędzią

podłogi. Możemy teraz zagiąć czołownicę do pionu, uważamy na kulisę. Tak zagięte ściany
lutujemy w miejscach styku. Przyszedł czas na zagięcie ścian oporowych wózka. O ile boczne
ściany nie stanowią żadnego problemu, wyginamy je tak jak na fot.5

to ściana czołowa jest bardzo trudna do wygięcia z racji sąsiadującego KKS. Aby nie skręcić
tego cienkiego paska blaszki między KKS a otworem na wózek należy złożyć ze sobą dwie
części ramy, jedna wchodzi w drugą. Dzięki temu możemy wygiąć to w palcach,
przytrzymując od dołu kciukiem wąski pas blaszki i zaginając ścianą czołowa wózka do pionu
jak na fot.6.

Tak złożone dwie części ramy są spasowane dokładnie. Świadczy o tym licowanie się
gniazda wózka z dolną częścią ramy. Lutujemy ze sobą dwie części ramy jak na fot.7

oraz pod utworzonym rantem ryflowanej podłogi fot.8.

Od spodu lutujemy cz.12 – boczne ścianki KKS. Zaginamy je na pół podobnie jak cz.11.
Trzeba pamiętać, że części są przeznaczone do zamontowania po jednej ze stron lokomotywy.
Świadczy o tym podtrawienie na listwę blokującą dyszel cz.13. Listwę lutujemy dopiero po
pomalowaniu lokomotywy. We wcięcia w bocznych ściankach KKS lutujemy oczka na
drucik. Cały KKS montujemy również po pomalowaniu lokomotywy, ale o tym później.
Schodki cz.15 zaginamy jak na fot.9,

pamiętamy, że schodki są prawe i lewe. Tak przygotowane schodki lutujemy do ramy.
Najpierw wystającą część do podstawy reflektora, potem dociskamy schodek do ramy i
lutujemy go punktowo od środka jak na fot.10.

Dolne listwy cz.10a lutujemy jak na fot.11-12.

Pamiętamy, że listwy również mają swoje strony. Montujemy je tak aby podstawa belki
bujakowej (ta część z dwoma kółkami była do środka ramy, oczywiście podtrawione kółka
nie mają być skierowane do podłogi). Listwy mają otworki pasujące do języczków na ramie.
Część listwy cz.10a z podcięciami ma być w tylnej części lokomotywy jak na fot.13.

W podcięcia mocuje się cz.37 ale nie w tym momencie. Obudowę haka cz.16-18 montujemy
jak na fot.14.

Do obudowy dokładamy wieszak haka cz.19, fot.14i.

Sam hak najlepiej wykorzystać z części do samodzielnego montażu Tilliga bo trawiony hak
jest za płaski. Całą obudowę haka mocujemy do czołownicy lokomotywy. Obudowy buforów
cz.20 lutujemy do czołownicy. Cz.21 i 22 montujemy jak na fot.15-16.

Podstawy garnków cz.23 lutujemy jak na fot.17.

Lut powinien być w środku podstawy. Po przylutowaniu podstaw wiercimy otwory na
przewody. Otworki wiercimy również w środku podstawy, proponuję użyć wiertła o φ
0,5mm.
Wózki:
Montaż wózków zacznijmy od boczków. Składamy ze sobą cz.24-27 gdzie 24 jest na spodzie
a 27 na górze. Boczki wózków również dzielą się na prawy i lewy. Można to rozpoznać po
noży spychającym przeszkody z szyny. Powyższe 4 części składamy ze sobą równo, ściskamy
i lutujemy ze sobą bocznymi krawędziami. Po zlutowaniu zaginamy w dół języczki spinające
pióra resora jak na fot.18.

Następnie lutujemy języczek z tyłu wózka a nadmiar materiały szlifujemy do zlicowania się z
powierzchnią. Montaż maźnicy cz.28-31 zaczynamy od najniższego nr. Części na spodzie
skończywszy na największym na górze. Wieszak maźnicy cz.32 montujemy jak na fot.19.

Tak przygotowane boczki wózków wyposażamy o elastomerowe tłumiki cz.33. Składamy ze
sobą po 3 krążki i zakładamy na listwę jak na fot. 19i.

Wsporniki piasecznic cz.34 wyginamy jak na fot.20 i

lutujemy we wskazanym miejscu. Piasecznice cz.35 składamy jak na fot.20, lutujemy od
spodu większą ilością cyny tak aby ta zalała nam otwór od spodu. Wiercimy tam teraz otwory
na wężyki wiertłem φ 0,3mm. Do piasecznic dokładamy pokrywy cz.35i w miejscu
podtrawienia. Tak przygotowane piasecznice lutujemy do wózków jak na fot.20. Noże
spychające na końcach zaginamy lekko do środka wózka w 1/3 wysokości od dołu. Mamy już
boczki wózków. Przyszedł czas na przystosowanie fabrycznych osłon do naszych wózków.
Najpierw musimy usunąć fabryczne boczki. Ja użyłem do tego Dremela z wcześniej
wspomnianą tarcza 0,15mm φ 24mm. Gdy już wypiłowaliśmy boczki wózków należy
zeszlifować końcowe wsporniki na szerokość 17mm, wszystko idealnie symetrycznie,
podobnie środkowa część również na 17mm szerokości. Dodatkowo trzeba zeszlifować dolną
sekcję jak na fot.21.

Aby połączyć ze sobą nasze boczki wózków i wcześniej obrobioną cześć należy najpierw na
koła nakleić imitacje szprych cz.36. W tym celu szlifujemy boczne pow. kół na płasko i
naklejamy imitacje. Koła wkładamy w korpusów, zakładamy osłonę pamiętając, że pasuje
tylko w jedną stronę. Do tak przygotowanych wózków naklejamy nasze boczki tak aby
maźnice były na poziomie osi kół. Koła należy docisnąć do środka bo mają luz. Cale boczki
naklejamy idealnie na środku. Z pewnością zauważalne okaże się, że maźnice nie wypadają
idealnie nad osiami kół. Niestety jest to kompromis pomiędzy wykorzystaniem fabrycznych
wózków z oryginalnymi wymiarami wózków Sm42. W praktyce nie będzie to zauważalne. Po
przyklejeniu boczków wózków delikatnie ściągamy osłony tak aby połączenia klejone nie
popękały. Połączenia te wzmacniamy teraz Poxipolem bo cyjanoakryl nie wytrzyma
wielokrotnego ściągania osłon. Nie można dać za dużo kleju bo wózek się nie zatrzaśnie. W
tej chwili nadszedł najtrudniejszy moment budowy wózków. Należy przerobić korpus wózka.
Część podpierającą wózek trzeba ściąć od góry do grubości 0,9-1mm. Bez tego lokomotywa
będzie za wysoka. Przy tej operacji nie należy się śpieszyć. Ja ściąłem namiar Dremelem
również z tarczą 0,15mm ale φ15mm. Tak, gdzie nie da się podejść tarczą należy poradzić
sobie skalpelem. Część po ścięciu ma wyglądać jak na fot.22.

Składamy wózek w jedną całość, przekręcamy kołami, jeśli nic nie ociera to wózek jest
poprawnie wykonany. Teraz do piasecznic wkładamy druciki φ 0,3mm i kształtujemy je jak
na fot.22i

tak aby biegły pod koła.
Rama-detale:
Cz.37 montujemy we wskazanym miejscu.
Budowę belki bujakowej zaczynamy od wykonania podstawy, cz.38-40 kształtujemy i
łączymy ze sobą jak na fot.23.

Następnie wykonujemy trzpienie belki. Wykorzystujemy do tego drut antenowy φ 1mm.
Wycinamy 8 odcinków o długości 3mm. Lutujemy je na środku wcześnie wykonanych
podstaw. Teraz trzeba wykonać kołnierze sprężyn. Do tego celu posłuży rurka 2,6mm(ta
wzięta z anteny). Wycinamy 16 krążków o grubości 0,45-0,5mm. Krążki wykonane z anteny
można lutować gdyż tworzywem jest mosiądz. Lutujemy krążki do postawy i do cz.10a.
Teraz trzeba ukręcić sprężyny. Do tego celu należy wykorzystać drut φ 0,3mm. Sprężynę
wykonujemy zawijając drut na walcu φ 1,6mm. W oryginale belka bujakowa ma dwie
sprężyny włożone jedna w drugą. Także jeśli chcesz być zgodny z oryginałem należy zrobić
mniejszą sprężynę na walcu φ 1mm. Następnie montujemy sprężyny do belki. Zakładamy
sprężynę/y na trzpienie a powstałe konstrukcje lutujemy do cz.10a jak na fot.24. Ważna
uwaga, belki mają swoje przeznaczenie, należy zwrócić uwagę po której stronie jest imitacja
śruby. Imitacja powinna być od strony mocowania wspornika wózka. Po zlutowaniu belki
należy dodać jeszcze wsporniki wózka cz.41(imitacja). W tym celu najpierw zaginamy do
środka mocowanie wspornika jak na fot.24. Następnie lutujemy wspornik tak aby jego ucho
znalazło się w mocowaniu ramy, fot.24.

Teleskopy wykonujemy wykorzystując szpilki φ 0,7mm oraz rurki φ 1mm. Najpierw
wycinamy ze szpilek 4 odcinki po 2,6mm długości, potem z rurki 4 odcinki po 1,7mm.
Wkładamy odcinki ze szpilki do odcinków z rurki tak aby końca się zlicowały po jednej
stronie. Następnie wycinamy 4 odcinki z rurki φ 1mm i długości 1,4mm. Powstałe wcześniej
teleskopy lutujemy do tych odcinków prostopadle. Tak zmontowane części wlutowujemy do
belki bujakowej jak na fot.24.
Przyszedł czas na wykonania zbiorników, cz.42-44 i cz.45-47. Kształtujemy je jak na fot.25.

Rogi wykonujemy ręcznie
Zbiorniki wypełniamy do pełna śrutem bądź blaszkami ołowianymi. Może być z lekką górką
gdyż zbiorniki nie dotykają podłogi ramy po zamontowaniu. Śrut zalewamy klejem. Tak
przygotowane zbiorniki mocujemy do ramy. Aby to wykonać bierzemy wózek, skręcamy go
maksymalnie, dosuwamy większy zbiornik i lutujemy po bocznej krawędzi wsporników.
Mniejszy zbiornik dosuwamy do większego na styk i lutujemy podobnie jak większy.
Podporę cylindrycznego zbiornika lutujemy do podłogi w odległości 7,5mm od mniejszego
zbiornika. Sam zbiornik oczyszczamy z nadlewków, wiercimy otwór na zawór upustowy
cz.49. Tak przygotowany zbiornik mocujemy do wspornika, symetrycznie, zaworem
upustowym od strony gdzie rama ma otworek na boku. Teraz montujemy schodki do kabiny
maszynisty. W zależności od budowanej wersji lokomotywy cz.50 lub 51. Schodki należy
zamontować jak na fot.26.

Buda:
Montaż budy zaczynamy od wycięcia i ukształtowania cz.52. Zaokrąglenia uzyskamy poprzez
wygięcie ich na walcach o średnicy 4 i 3mm. Aby sprawdzić poprawność wygięcia ścian
mierzymy czy są one równoległe do siebie i czy mocowana budy wchodzą w otwory w
podłodze ramy. Po wygięciu wszystkich ścian lutujemy je ze sobą w miejscach styku. Jeśli
przy zaginaniu powstały jakieś załamania należy je zeszlifować papierem ściernym,
oczywiście wszystko delikatnie. Rogi wykonujemy poprzez zalutowania ich z naddatkiem

bądź zalewając klejem(Poxipolem) również z naddatkiem. Rogi profilujemy ręcznie
zeszlifowując naddatek.
Teraz składamy budkę maszynisty cz.53. Rogi zaginamy na walcu φ 1mm. Następnie
zaginamy wszystkie ścianki do siebie i lutujemy. Teraz wlutowujemy do środka drzwi cz.53i.
Dach cz.54 kształtujemy tak aby pasował do zarysu budy. Można to wykonać walcując do i
zaginając ostrożnie na walcach φ 4, 7,5, 10,5mm. Na krawędziach dachu zawijamy rynienki.
Ukształtowany dach lutujemy do cz.53.
Trzeba spasować budę. W tym calu zakładamy budę na ramę a następne zakładamy budkę.
Jeśli wszystko jest poprawnie wyprofilowane nie powinno być szpar między budą a budką.
Gdy mamy już wszystko spasowane możemy przystąpić do wyposażania budy i budki w
detale. Zaczynamy od przylutowania żaluzji i drzwiczek. Najpierw drzwiczki na czołach
cz.55, potem żaluzja boczna cz.56-57. Obie części składamy ze sobą i lutujemy bo bocznej
krawędzi. Następnie naklejamy je na załączony do zestawy kawałek polistyrenu 0,25mm. Po
wyschnięciu kleju obcinamy po bokach nadmiar i przyklejamy do budy. Teraz lutujemy
żaluzje komina chłodniczego cz.58, następnie drzwiczki cz.59. Małą żaluzje cz.60-61
składamy podobnie jak cz.56-57 tyle, że bez polistyrenu. Drzwiczki cz.62 i 63 lutujemy we
wskazanych miejscach. Przechodzimy na druga stronę, najpierw cz.64, potem 65 i 66.
Umiejscowienie żaluzji przedstawia fot.27 – 28i.

Cz.67 zaginamy lekko wzdłuż podtrawień aby powstała koperta, mocujemy ją na krawędzi
podtrawienia na budzie jak na fot.29.

Cz.67i jak na fot.29i. Klapy cz.68 również montujemy na krawędzi podtrawienia na budzie
jak na fot.29.

PODPOWIEDŹ: aby łatwiej przylutować wszystkie kratki, żaluzje, drzwiczki, klapy,
itp. można przed lutowanie wywiercić sobie otwory i lutować wszystkie elementy od
środka.
Kratkę wentylatora cz.69 lub 70 (w zależności od wybranej wersji) łączymy z cz.71. Obie
części lutujemy po bocznej krawędzi. Aby przylutować kratkę należy pozbyć się zaślepki
wentylatora, była potrzebna aby buda się nie zwichrowała podczas gięcia. Po tym jak
pozbędziemy się zaślepki lutujemy kratkę tak aby klapki na kracie były równoległe do ściany
bocznej. Wentylator cz.72 lutujemy od spodu jednak najpierw należy skręcić łopatki i
przylutować do niego wspornik cz.73. Po tym lutujemy wentylator od spodu.
Sposób wygięcia łopatek i mocowania siatko oraz wentylatora przedstawiony jest na
fot.wiatrak oraz wentylator 1-2

Uchwyty klap cz.74 lutujemy w otworkach na krawędzi zaokrąglenia, podobnie haczyki
cz.75. Wszystko wg. fot.30

Haczyki proponuję przyciąć przed zamontowaniem, bo są lekko za duże.
Teraz lutujemy detale budki maszynisty, zaczynamy od kratki cz.76 i drzwiczek cz.77. Potem
lutujemy drzwiczki akumulatorowe cz.78. Teraz do skrzyń lutujemy stopnie cz.79. Stopnie
cz.80 lutujemy na czołach budki maszynisty. Poręcze cz.81 i 82 lutujemy we wskazanych
miejscach. Haczyki na dachu cz.83 wlutowujemy w otworki na dachu budki. Antenę
składamy z cz.84 i 85. Gotowy element lutujemy na dachu budki w miejscu podtrawienia.
Dodatkowo na ukośnych rogach budki lutujemy poręcze cz.74. Wszystkie elementy
przedstawione są na fot.31-33

Budka ma pod dachem dołki na trąbki sygnałowe, jeśli mamy odpowiednie to możemy je tam
umocować.
Górny tunel cz.86 i 87 lub cz.88 i 89 lutujemy ze sobą. Do wybranego tunelu (w zależności
od budowanej wersji) lutujemy poręcze cz.74 i wydech cz.89i, fot.34.

Tunel pasuje do otworków w górnej części lokomotywy. Podobnie jak podłogę i zbiorniki i
jego wypełniamy śrutem.
Gdy mamy już gotową budę i budkę i wszystko pasuje do siebie możemy przylutować
poręcze cz.90-93, fot.35-36.

Na cz.90-91 są przetrawione otwory na przedzie podłogi natomiast na cz.92-93 są dołki w
bocznej sekcji podłogi. Zgarniacze cz.94 są częścią opcjonalną. Wyginamy je na walcu tak
aby przybrały w przekroju kształt lekkiego łuku. Wsporniki trzeba wykonać samodzielnie z
odpadów arkusza blachy. Po wykonaniu wsporników lutujemy je od sporu do czołownicy
mając na uwadze wychylenie KKS. Dlatego proponuję ograniczyć się do jednego wspornika a
nie dwóch jak to jest w oryginale, fot.37.

Uszczelki szybek cz.95-98 należy przykleić po pomalowaniu lokomotywy, uszczelki
malujemy na czarno i sklejamy małymi ilościami kleju od zewnątrz. Obudowy górnych
reflektorów cz.99 składamy jak na fot.38.

Do środka wkładamy odpowiednio obrobione garnki. W garnkach należy od spodu tam gdzie
jest dołek wywiercić otwór taki aby można było wsunąć przewody. Potem należy tak
przygotowany garnek włożyć do obudowy i przypasować ją do budy. W miejscu gdzie garnek
zapiera się o krawędź budy należy wyciąć rowek tak aby obudowa a garnkiem w środku
weszła do końca, fot.39.

Ramki reflektorów cz.100 malujemy na biało i montujemy dopiero wklejeniu szybek i po
pomalowaniu całej lokomotywy. Tabliczki cz.101-104 montujemy odpowiednio wg. fotek.
Cz.101-104 wg. fot.40 a

cz.104 na czole lokomotywy wzdłuż podtrawienia jak na fot.40i.

Tabliczki montujemy oczywiście również po pomalowaniu lokomotywy. Same tabliczki
malujemy oddzielnie.
Aby przystąpić do malowania należy najpierw przygotować i spasować garnki. Najpierw
usuwamy z nich nadlewki, następnie wiercimy otwory aby można było wsunąć w nie
przewody. Aby wykonać oświetlenie należy przerobić elektronikę. Z płytki wylutowujemy
diody SMD. Lutujemy je do przewodów φ 0,2mm wyciągniętych z transformatora. Przewody
prowadzimy tak, że wiercimy otwory w czołownicy, tam gdzie styka się z podłogą,
prowadzimy je pod podłogą i wprowadzamy do środka budy przez wywiercone otwory.
Należy spasować gdzie wypada część oświetleniowa płytki i tam wywiercić otwory na
przewody. Aby lokomotywa działała należy również przenieść płytkę analogową na
wysokość budki maszynisty, w tym celu lutujemy 6 przewodów, na ich końcu lutujemy płytkę
bądź gniazdo NEM651 jeśli będziemy jeździć w DCC. Wszystkie rozwiązania należy
sprawdzić przed malowaniem. Należy wypróbować działanie oświetlenia, przeniesienia
napędu, odbierania prądu.
PODPOWIEDŹ: Aby wałki napędowe nie wypadały z gniazd gdyż zwiększona została
odległość między gniazdami należy w nie włożyć sprężynki, ukręcone własnoręcznie z
drutu φ 0,3mm. Będą one centrowały wałek.

Budę można zlutować z budką maszynisty oraz górnym tunelem, nie jest to jednak musem bo
wszystko trzyma się na języczkach które można zagiąć od spodu.
Gdy mamy już wszystko spasowane możemy rozebrać lokomotywę i przystąpić do
malowania.
Malowanie:
Przed malowanie wszystkie części należy dokładnie wymyć z pozostałości topnika, zabrudzeń
itp. Teraz wszystkie części malujemy podkładem. Malowanie podkładem pokaże wszystkie
nasze potknięcia i niedoróbki. Jeśli takowych nie ma możemy przystąpić do malowania
kolorami. Zacznijmy od ramy. Całą ramę malujemy na czarno, czołownice z Czolami
schodków na pomarańczowo. Rączkę zaworu upustowego cz.49 na czerwono.
Wózki malujemy całe na czarno, podobnie jak i koła osłaniając części biegowe na czas
malowania.
Malowanie budy zaczynamy od natryśnięcia na pomarańczowo tam gdzie będą pasy. Po
wyschnięciu farby maskujemy pasy i malujemy całość na zielono. Budkę maszynisty, tunel i
4 garnki również malujemy całe na zielono. Po wyschnięciu farby ściągamy maski i jeśli
mamy zamiar kłaść kalki malujemy w ich miejscach lakierem błyszczącym uważając aby nie
zrobić zacieków. Kładziemy kalki i całość zabezpieczamy lakierem.
Tabliczki cz.101-103 malujemy na biało, następnie lakierem błyszczącym. Środek
wypełniamy czarną farbą na pędzelku. Przecieramy górną powierzchnię opuszkiem palca aby
odsłonić napisy. Tabliczkę producenta cz.104 malujemy całą na srebrno bądź szaro.
Używana chemia:
Podkład - podkłado-szpachlówka MR.Surfacer 1000 z rozcieńczalnikiem MR. Color Leveling
Tinner
Farby: czerń RAL 9005, pomarańcz Humbrol 18 lub Tamiya X-6, zieleń bliżej nieokreślona.
Oczywiście wszystkie kolory mogą być zastąpione zamiennikami innych firm.
Montaż końcowy:
W tym momencie można wkleić uszczelki okien cz.95-98, uprzednio pomalowane na czarno.
Po tym instalujemy oszklenie wykonane z cienkiej plexi. Szybki wklejamy od środka na
Poxipol bądź coś podobnego. Błędem będzie użycie cyjanoakylu bo zaparuje szybki .
Podobnie postępujemy z szybkami w garnkach, wklejamy je w ramki cz.100.
Przed założeniem ramek garnków instalujemy diody do środka, potem przeciągamy
przewody, przyklejamy garnki na podstawkach. Montujemy tabliczki, znaczeniowe na budce,
producenta na czole na wys. podtrawienia. Tabliczki można zamontować na klej ale uważając
aby nie przesadzić z ilością kleju.
Teraz ostrożnie montujemy KKS. Wyciągamy gniazdo NEM z dyszla, mocowane na zatrzask.
Dyszel szlifujemy na płasko jak na fot.41.

Gniazdo przyklejamy na wysokości zgodnej z normami NEM – ok. 3,3mm na główką szyny.
Teraz możemy zmontować KKS. Wkładamy dyszel, przeplatamy drucik przez oczka cz.14 i
haczyk dyszla. Drucik musi być zagięty na końcach aby nie wypadał. Jeśli nie uda nam się
zastosować drucików z startówki to wykorzystujemy ten dodany do zestawu. Będzie
sztywniejszy. Dyszel zamykamy od góry listwą cz.13. Listwę lutujemy w miejscach
podtrawienia. Po zamontowaniu KKS można złożyć i zamontować wózki nie zapominając o
przesmarowaniu zębatek na kołach. Wózki wsuwamy w otwory, zakładamy silnik z wałkami i
skrzyneczkami ze ślimakami pociągowymi. Skrzyneczki zatrzaskujemy. Zakładamy płytkę,
przykręcamy ja śrubkami, lutujemy silnik, wózki i przewody od oświetlenia. Zakładamy
budę, budkę maszynisty, tunel i możemy przetestować nową lokomotywę SM42.
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