MAKEN VAN EEN HELIX VOOR N-SPOOR

Zoals de meesten van jullie wel hebben ondervonden is het gebruik van een helix aan te raden om
hoogtes te overwinnen. Dit is soms een lastige klus om dit te ontwerpen. Hiervoor dit document.
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BEPALEN VAN DE MATEN
Voor het bepalen van de maten van de helix heb ik gebruik gemaakt van de Excel sheet die staat op
de download pagina van hetNspoor.nl
Hier ben ik mee aan het puzzelen geweest en heb hier enkele maten uit gehaald.

Ik heb als Brett Länge 31,7 cm genoemen en Brett Breite 10,7 cm.
Ik heb voor mijn helix berekend dat ik ongeveer 40 stuks nodig had. Aan de hand van deze gegevens
heb ik een plaat hout gekocht (multiplex 3mm) en heb alle stukken hierop af getekend en ben gaan
zagen.
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VOORBEREIDEN EN TESTEN
Voor het testen heb ik eerst enkele kartonnen dozen op de kop getikt bij een supermarkt. Hier kun je
de dozen zo meenemen.
Ik wist de maten van de stukken die ik nodig had en heb een stuk of 9 stukken gemaakt.
De onderste cirkel van de eerste ronding van de helix heb ik neergelegd (zie foto hieronder [deze zijn
van hout]) zodat ik de juiste ronding heb verkregen. Ik heb er twee stukken spoor op gelegd (niet op
de foto) om te kijken of dit allemaal goed ging. Dit heb ik met twee stukken flexibele rails gedaan
omdat het mij anders teveel bochten zou kosten. Flex rails is nog redelijk goedkoop bij alle soorten
en maten van bochten die je kunt krijgen en je hebt bijna geen last van aansluitingen 

Zoals te zien is op de foto, zijn de brede kanten van de plaat (Brett Länge) naar de buitenkant
geplaatst. De hele ronding zoals hij daar ligt heeft een buiten diameter van 57 cm (Brett Länge – Brett
Länge). Hierover kunnen twee sporen naast elkaar lopen.
De volgende cirkel wordt op de zelfde manier hier aan gelegd. Maar LET OP !!! De cirkel die hier
boven op wordt geplakt ligt precies anders om.
Het is namelijk zo dat er twee rondingen boven op elkaar worden gelijmd, omdat anders de cirkel
geen houvast heeft. Een dubbele laag dus.

Zie de volgende foto
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Dubbele laag om alles aan elkaar te bevestigen
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Zoals hier te zien is, wordt de bevestigingslaag met de lange kant naar binnen gelegd en overlapt
hij de vorige laag.
Om te kijken of het de juiste maat is, die is gelegd, zorg ervoor dat je er twee stukken spoor overheen
legt in de juiste ronding, om zo te controleren dat je helix een juiste ronding heeft !!!
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ZAGEN, IN ELKAAR ZETTEN EN SPOREN LEGGEN
ZAGEN

Het zagen zal duidelijk zijn. Maak gebruik van de mal die je van karton heb gemaakt, teken deze af
op een houten plaat (multiplex 3 mm) die niet te veel heeft gekost. Bij mij koste het hout €10,- .

IN ELKAAR ZETTEN EN SPOREN LEGGEN!!
Om te beginnen let goed op
Maak als eerste de eerste ronding helemaal rond door de onderkant van de onderste cirkel vast te
plakken aan de bovenkant van de onderste cirkel. Dit is soms even prutsen (probeer het anders
eerste even met de stukken karton die je toch hebt liggen… kost niets  )

LET OP!!!
Als de cirkel voor ongeveer 75% gereed is, dus er is ¾ af, begin dan met de rails erop te maken. Dit
heb ik dus niet gedaan met mijn eerste helix (heb er 3 gemaakt), waardoor ik in de problemen kwam
met het vast zetten c.q. plaatsen van de rails . Zo gauw als de tweede cirkel erop ligt, is het bijna
onmogelijk om zonder breekwerk het spoor op de eerste cirkel nog goed vast te krijgen.
Nog een citaat van n-project.org
Je plakt op die manier de hele spiraal laagje voor laagje in elkaar. Mega tip: bouw je spiraal laag voor laag op
(inclusief de bevestigingen, rails, aansturing e.d.) en probeer het laag voor laag uit met verschillende treinen. Je
kunt er nu nog makkelijk bij en je kunt nu dus ook nog reletief makkelijk aanpassingen (lees: correcties) eruit
halen.
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AFSTAND HOUDEN IN DE HELIX
RAILS NAAST ELKAAR
Doordat de treinen soms samen door de helix gaan (ik ga even uit van een dubbelspoor), is het
handig om rekening te houden met de afstand die je nodig hebt om twee sporen in een bocht langs
elkaar te leggen. Ik heb een afstand van hart spoor naar hart spoor gebruikt van 35 mm. Dit is niet
veel, maar het is mogelijk om er mee te rijden. Als ik de helix opnieuw zou maken, zou ik een grotere
hart op hart afstand gebruiken…

BOVEN ELKAAR (CIRKELS)
De cirkels komen boven elkaar te liggen waar tussen door een trein zal moeten rijden. Ik heb mijn
hoogste trein met opgezette pantograaf gemeten met nog wat marge en ben tot een maat van 50
mm gekomen. Dit heb ik als maximale maat aangehouden omdat anders de stijging van max 3% te
groot gaat worden. Op sommige punten nadert hij geloof ik de 4%... Maar de treinen gaan er nog
goed doorheen. Hoewel mijn baan niet gemaakt is voor veel lange wagons of veel wagons gaat dit
goed, maar mocht je hier wel gebruik van maken zul je naar grotere maten moeten uitwijken.
AFSTAND HOUDEN
Om de hoogte goed op maat te maken, kun je van verschillende dingen gebruik maken. Velen doen
het door middel van draadstangen, moeren en plaatjes, maar ik heb het zelf gedaan door stukjes
karton die ik door middel van hete lijm op het hout heb geplakt. De stukjes karton heb ik eerst op
maat gesneden waarna ik ze alleen op de onderbaan heb vast geplakt. Dit om later eventueel een
bovenliggende cirkel op te kunnen tillen als er een trein ontspoort in de helix. De helix van mij zit
namelijk helemaal in mijn berg verwerkt.

7

EXTRA INFORMATIE

MATEN VAN DE OMTREK VAN DE TREIN

8

