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Pokyny ke stavbì:
1/ Podrobnì si prostudujte všechna schémata. Díly se k sobì pájí za pomoci neutrální pájecí kapaliny na
mosaz, menší díly možno lepit napø. sekundovým nebo rychlým epoxydovým lepidlem.
2/ Dejte si pozor na dvì klíèové èásti stavby - vsazení vstupních oddílù a správné natvarování èel skøínì.
3/ U dílu 1 neohýbejte boènice kolmo vùèi dnu støechy. Spodní èást boènic ohnìte do rádiusu. Pøi tom se øiïte
schématem II , které urèuje poèátek a velikost zaoblení .Výhodné je neohýbat rádius pomocí gumového
kladívka na kulatinì menšího prùmìru, než zaoblení.
4/ Sestavte vstupní oddíly 3. Tyto mají vliv na tuhost celé konstrukce a také pøesnost, s jakou je následnì
vsadíte do skøínì 1, urèuje pøesnost geometrie celého modelu. V pøípadì nedbalé práce bude nejspíš dno
støechy zvlnìné èi prohnuté. Proto dbejte na dva zpùsoby usazení oddílù - jednak zámky ve dnì støechy, dále
musí pøesnì lícovat otvory pro madla v boènici 1 i v oddílu 3. To zajistíte tak, že boènicemi a oddílem vždy
provleèete skrz tyto otvory strunu (z té pozdìji také vyrobíme madla), tuto utáhneme, a teprve poté, co se
objeví zámky oddílù ve svých otvorech ve dnu støechy, pájíme.
5/ Druhý kritický prvek stavby jsou èela 2.Jsou totiž zaoblena ve dvou rovinách a navíc šikmá. Osa prvního
zaoblení je témìø svislá, další zakøivení je ještì komplikovanìjší, sféricky zaobluje totiž spodek èela vozu a
toto zaoblení navíc sleduje pøedchozí zaoblení. Jinak øeèeno, zde jde zaoblení "dokulata".
Pøi zaoblování vycházíme opìt ze schématu II a mùžeme použít pøední èást dna støechy jako šablonu.
Nejdøíve provedeme výše popsané první zaoblení pomocí kulatiny a kladívka, nejlépe gumového. Prùbìžnì
kontrolujeme, doladíme kleštièkami.
Druhé zaoblení spodku èela pro zmìnu kleštièkami zahájíme, a dokonèíme na sférickém kopytu, kterým mùže
být tøeba "kulatá" hlava šroubku vhodného prùmìru, upnutého do svìráku. Pøedtím je dobré nechat spodní
stranu èela vyžíhat, tedy rozžhavit a nechat volnì zchladit, èímž se stane tvárnìjší pro tuto "klempíøinu".
Pokud po kontrole pasuje èelo k pøedku dílu 1, spájíme obojí k sobì. Možný postup je ten, že nejdøív cínem
"nabodujeme" v horní èásti pøíèky nad okny, èímž èelo zajistíme, pak položíme skøíò na boènici, kterou chceme
pájet, pøitlaèíme spoj boènice a èela k podložce, zevnitø skøínì pájíme.
Celou sestavu skøínì je velmi výhodné zabrousit do hladka silikonovým brusným kotouèkem na minivrtaèce.
Dovnitø skøínì zapájíme výztuhy 34, které si pøipravíme z kuprexu a vpájíme podle schématu III do skøínì tak,
aby na nich dobøe sedìly pøední èásti spodku 32.
6/ Sestavíme vstupní schùdky z dílù 4, 5. Natøeme našedo a zatím odložíme. Schùdky se lepí až v závìru
stavby, jinak by blokovaly jediný pøístup k zasklení vstupních dveøí.
7/ Na èela vozu zevnitø pøipevníme odlitky svítilen 16 a krytù nárazníkù 17. Uvnitø pøeènívající materiál mùžete
zabrousit.
8/ Nyní mùžete pøilepit sekundovým èi epoxydovým lepidlem odlévanou polyuretanovou støechu 31. Pozor støecha je "pro jistotu" o zlomky milimetru širší a její zaoblení v èelech je také vìtší. Proto je nutno ji po
nalepení na skøíò zabrousit tak, aby sledovala dno støechy na dílu 1, tedy boky a "rohy".Viz schéma V.
Výhodné je toto spojit s tmelením spár mezi støechou a skøíní. Zabrousíme zcela do hladka. Nad nástupní
dveøe pøipájíme do otvorù okapy 12, na stranu vozu s WC pak ještì pøipevníme dolù vstupní møížku vzduchu
pro topení 6.
9/ V této fázi odmaštìnou skøíò (a další èásti, viz. níže) nastøíkejte nejprve základovou barvou na kov
a pak svrchním nátìrem normálními barvami na modely podle konkrétního schématu epochy, kterou
modelujete. Stejnì tak nabarvíme díly s rámy oken 8,9,10,11 zvnìjšku hliníkovým odstínem, zevnitø okrem.
Pøedtím zde naohýbáme imitaci stolkù pro cestující dovnitø vozu. Nátìr necháme zaschnout.
10/ Mezitím pøipravíme vnitøní díly èela 7. Naohýbáme je tak, aby co nejpøesnìji sledovaly èela skøínì. Budou li na nìm otvory kolidovat s èástmi skøínì èi detaily (svítilny, kryty nárazníkù) , pomùžeme si zabroušením,
vyfrézkováním tak, aby díl co nejlépe "sedìl". Díl nabarvíme zvnìjšku naèerno, zevnitø okrem.
11/ Model mùžeme zasklít. Na vnitøní èást 8,9,10,11 pøilepíme obdélníkové zasklení stejných rozmìrù, jako
díly. Stejnì tak zasklíme zvnìjšku díl 7. Díly 7,8,9,10,11 nyní mùžeme pøilepit na svá místa zevnitø skøínì.
Okno WC zaslepíme bílou barvou.
12/ Zasklíme i vstupní dveøe. Proužek fólie vsuneme zespoda otvorem dovnitø oddílu a usadíme pomocí
pinzety. Poté mùžeme do výklenkù ve skøíni ke vstupním oddílùm pøipevnit sestavu schùdkù tak, že ztenèená
obruba svisle pøeènívá pøes zaoblení boènice vozu. Zde je vhodné odpozorovat správné umístìní na
skuteèném vozu èi fotografiích.
13/ Na èela nyní mùžeme dosadit detaily 13, 14, 15, nabarvené naèerno.
14/ Podle schématu IV sestavíme podvozky z dílù 19 až 23. Díl 23, kryt ložiska, je ve dvou možných provedeních,
se tøemi èi ètyømi šrouby. Skuteèné vozy mají prùmìr kola nápravy 880 mm, což v TT odpovídá 7.3 mm.
Doporuèujeme použití ocelových náprav, které prodává firma Tillig. Chcete - li požít náš zpùsob uchycení
podvozku, použijeme ještì díl 25, a na odlévaný díl spodku 32 ještì pøesnì na støed vyhloubení adaptér 26 podle
schématu III. Podložky 33 v tom pøípadì nepoužívejte, ty jsou urèeny pro alternativní zpùsob uchycení pomocí
šroubku a matièky. Celý díl spodku i podvozky pak nabarvíme zespoda èernì, zeshora šedou. Dále do nìj
vlepíme odlitky - dvojsedaèky 28, sedaèky 29, nabarvené na zeleno.WC 30 vyrobíme z pruhu vhodného
materiálu, papíru, plechu, plastu, tak, aby zapadlo do záøezu ve krajním oddíle vozu.
Pøejeme Vám úspìšnou stavbu tohoto obtížného, ale zajímavého modelu !
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Osobní pøípojný vùz øady Balm, Bix, 020
Sada dílù ke stavbì osobního vozu ÈSD
v mìøítku 1 : 120 (velikost TT) vyleptaná do 0,3 mm mosazného plechu
O pøedloze:
Tyto dosti typické vozy, jejichž design je, stejnì jako u jiných dopravních prostøedkù (autobusù, aut)
ovlivnìn stylem "kulatosti", velmi moderním v dobì svého vzniku, bylo možno spatøit svého èasu
snad na vìtšinì tratí ÈSD, od lokálek až po hlavní tahy. "Krátký Balm", jak znìlo jeho slangové
oznaèení, byl takové dìvèe pro všechno. Sloužil nejen jako pøípojný vùz ke svému "kmenovému"
motorovému vozu M 240 (820), ale také k dalším motorákùm . Stejnì tak byl zaøazován do krátkých
vlakù, tažených lokomotivou. Vznikaly tak vzhledem k jeho èerveno-krémovo-šedému nátìru s
hliníkovými doplòky, spolu s pùvodními nátìry lokomotiv, velmi pestré a pohledné soupravy, které se
velmi odlišovaly od uniformních zelených osobních vlakù.
Vývoj vozu sahá ještì pøed vývoj samotného motorového vozu M 240. Vagónka Tatra totiž dodala
v r. 1958 první prototyp jako pøípojný vùz k výše zmínìnému motorovému vozu M 262. Koncepce
vozu byla ovlivnìna vládním požadavkem zvýšení kultury cestování a také snahou zavést nové
technologie a materiály. Prototyp byl øádnì odzkoušen a na základì pøipomínek byla objednána
první série, èímž vzniká øada pøípojného vozu takøíkajíc univerzálního charakteru, a jak se èasem
ukázalo, s použitím ke všem øadám motorových vozù od M 131 až po øadu 842.Ostatnì, nìkteré z
tìchto vozù jezdí dodnes.
Konstrukènì se jedná o podvozkový pøípojný vùz lehké stavby. Leží na spodku ze za studena
lisovaných profilù. Boènice a støecha jsou z podobných profilù menší síly. Skøíò je svaøena ze šesti
dílù, pouze u prvních 150 vozù byly díly k sobì nýtovány. Vnitøní vybavení bylo na svou dobu
moderní. Celkem 68 sedadel potažených koženkou, osvìtlení záøivkami, vyložení umakartem, topení
nezávislé, naftové. Zvláštností vozu byla èelní panoramatická okna s pùsobivou vyhlídkou.
Délka vozu pøes nárazníky je 18 500 mm, hmotnost prázdného pùvodního vozu byla 23 000 kg.
Celkem bylo ve tøech sériích vyrobeno témìø 700 tìchto vozù a 30 vozù BFalm. Tyto se odlišovaly
tím, že jeden krajní oddíl a polovina støedního byly pøestavìny pro potøeby vlakové pošty,
panoramatická okna zrušena, ostatní zamøížována.
Tento vùz mìl svoje typické problémy. Šlo o zatékání vody mezi vrstvy skøínì, následnou korozi
plechù a plesnivìní umakartu. Proto postupnì probíhaly rekonstrukce, jejichž úèelem bylo tomuto
zamezit. Vnìjškovì se projevovaly pøedevším odnímáním okrasných lišt a zmìnami v oblasti okapù.

O modelu:
Náš model pøedstavuje právì podobu vozu po rekonstrukci, tedy zhruba na pøelomu 70./80. let a
dále. Má tedy jen krátké okapy nad nástupními dveømi, zbytek je oblý, hladký. každý modeláø si ale
mùže samozøejmì upravit vùz do podoby pøed rekonstrukcí. Pøi návrhu modelu jsme se snažili o co
nejvìtší kompletnost, proto krom leptané skøínì a podvozkù dodáváme také odlitky støechy, spodku,
vnitøního vybavení, detailù, vše vytvoøené technologií 3D CNC obrábìní.
V pøípravì je konverzní set na pøestavbu na BFalm a samozøejmì se doèkáte také samotného
motorového vozu M 240.

