naam van de How-to
Tutorial: foto-etsmateriaal (PE) in de modelbouw.
naam
Steven Van Dyck
gebruikte materialen en gereedschappen
 Hobbymesjes, scalpel, schaafmes
 Schuurpapier
 Afplaktape, pinvise, verscheidene zaagjes (eventueel)
 Boortje als buigmal
korte beschrijving
Deze handleiding zet je op weg om PE onderdelen netjes te verwerken en zo extra detail
toe te voegen aan je model. Het voorbereiden van de plastic onderdelen en de PE
onderdelen wordt toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op het vormgeven van de
onderdelen, het lijmen ervan en er wordt afgesloten met het schilderen en verweren van
de PE onderdelen.
Voorbereiding: lezen van de instructies
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Handleidingen van PE-setjes zijn
net
zo
ontworpen
als
modelbouwinstructieboekjes.
Dit
kan gaan van vereenvoudigde
explosieschema's zoals bij Royal
Model
(Fig.
1)
of
vrij
tweedimensionale
weergaves
vergezeld van fotomateriaal zoals
bij Tom's Modelworks (Fig. 2), tot
erg
gedetailleerd
zoals
de
handleidingen van Eduard (Fig. 3)
en Voyager Models (Fig. 4). Ik zal
van dit laatste merk een voorbeeld
nemen
om
de
verschillende
bouwstappen te illustreren. Op
zulke handleidingen kom je soms
symbolen tegen die bepaalde
handelingen voorstellen, waaronder
afschaven,
boren,
plastic
onderdelen toevoegen of hetzelfde
doen aan de tegenovergestelde
zijde.
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Voorbereiding: plastic onderdelen

In deze tutorial gaan we de plastic scharnieren van een portier (afb.5) vervangen door messing
exemplaren die bestaan uit meerdere onderdelen. De reden waarom we deze vervanging willen
uitvoeren, is dat er details zoals bouten ontbreken en dat de randen niet erg scherp uitgediept zijn
(afb.6). Bovendien willen we de portieren graag openzetten, zodat het interieur beter gezien kan
worden. Deze PE-kit voorziet in beweegzame scharnieren. We verwijderen eerst de oude scharnieren
met behulp van een schaafmes en schuurpapier (afb.7). De messing onderdelen zullen het beste hechten
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als we het oppervlak zo glad mogelijk afschuren. Zorg ervoor dat
de onderdelen die niet vervangen worden, niet beschadigd worden
door het schaafwerk, plak desnoods nabijgelegen details af met
tape. Op de meeste handleidingen worden te verwijderen delen
aangeduid met grijs (afb.4, letter A). Hiervoor kunnen
verschillende soorten werktuigen nodig zijn, zoals rechte en
gebogen zaagjes, pinvises om bevestigingsgaatjes te boren of
freeswerktuigen om grotere openingen in romponderdelen te
maken. Doe op voorhand en tijdens het verwijderen regelmatig een
dryfit om niet teveel materiaal te verwijderen.

Verwijderen van de PE-onderdelen uit het fret
Zijn we klaar met deze voorbereidingen, dan kunnen
we het scharnier uit het PE-fret snijden (afb.8).
Hiervoor gebruiken we een gebogen scalpel waarmee
we met een draaiende beweging door de dunne
bevestigingsstangetjes snijden. Dit doen we op een
harde ondergrond zoals een snijmat of een keramische
tegel, zodat dunne metalen onderdelen niet plooien bij
het uitoefenen van kracht. Is het onderdeel losgemaakt
van het fret, dan gaan we eerst de resten van de
stangetjes weghalen met een mes of een vijltje. Bij
bepaalde vormen van hard PE moet dit gebeuren met
een polijststeentje gemonteerd op een freesmachine,
om de onderdelen niet te verbuigen. Vermijd om de te
gebruiken delen aan te raken met de vingertoppen of
met metalen gereedschap. Dit laat zijn sporen na in de
vorm van vingerafdrukken, die in het geval van
onbeschermde ijzerhoudende PE-materialen soms tot
roestsporen kunnen leiden, of krassen. Laat eenmaal
aangebracht PE niet te lang ongeschilderd om zulke
corrosie te vermijden.
PE buigen
In sommige gevallen moeten de metalen onderdelen rond gebogen worden. Dit doen we
steeds met behulp van een mal waar we het stuk over leggen, anders zou het materiaal
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knikken en dit kan onherstelbare schade
veroorzaken. Ons scharnier heeft twee
klauwen die volgens onze handleiding met
behulp van een 0.50mm-boortje tot de juiste
doormeter gebogen kunnen worden. Bij de
set hebben we ook een stuk plastic gekregen
waar we de nodige spil uit kunnen snijden
(afb.9). We plaatsen het boortje en de
scharnier boven elkaar tussen een platte
tang, die erg geschikt is om de platte PE-onderdelen vast te klemmen zonder een afdruk
achter te laten.
Dan oefenen we dwars op de
scharnier kracht uit, zo dicht
mogelijk tegen de bek van de tang
aan zodat alleen de twee klauwen,
die geklemd zijn over de ronde
boor, zich zullen oprollen (afb.10).
We blijven doorgaan met deze
plooiende beweging tot het PEelement zodanig droog te passen is
dat de boor strak tegen de rand
van het portier aan zit (afb.11).
Verwijder nu de boor.

Sommige modelbouwers verwarmen het metaal boven een vlam om het beter vervormbaar
te maken.
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Multimedia-materialen toevoegen
Bij de meeste PE-sets vind je op de
handleiding instructies die vragen om iets te
gaan scratchen (Eng. “make from scratch”)
omdat benodigde onderdelen makkelijker uit
plastic te vervaardigen zijn dan dat ze met
metaalplaat nagemaakt kunnen worden,
zoals assen, kabels of buizen. De plastic spil
die we kregen, moet afgesneden worden tot
de breedte van het scharnier (afb.12) en kan
dan met een schuifbeweging beide helften
van het scharnier, die we ondertussen
geplooid en aaneen gelegd hebben, te
verbinden (afb.13). Met een druppel
secondelijm, opgevangen in een oog dat
geplooid is aan een dunne koperdraad (applicator), worden beide uiteinden van de plastic
spil vastgezet zonder dat de middelste klauw vast komt te zitten. Zo blijft de scharnier
later beweegbaar.
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PE plooien
Wie PE-onderdelen op een
nauwgezette
manier
wil
plooien, heeft vanaf bepaalde
afmetingen een zogenaamde
etch-mate nodig (afb.15).
Deze
bestaan
er
in
verschillende
afmetingen
maar voor de meest courante
sets heb je alleen de kleinere
versie nodig. Bij kits met
onderdelen groter dan vijf
centimeter (in PE-termen is
dat gigantisch) kan een
grotere etch-mate voor meer
gemak zorgen. We leggen het
te plooien onderdeel (afb.4,
letter B) op de etch-mate
met de plooirichting naar boven gericht. Meestal geeft de etslijn in het onderdeel de zijde
aan naar waar je moet plooien, maar let op want dit wordt wel eens omgedraaid.

Bestudeer zorgvuldig hoe het onderdeel
geplooid moet worden op papier, want
elke plooiing verzwakt het metaal. Een
enkele vergissing kan wel eens ongedaan
gemaakt worden met de platte tang,
maar niet zelden breekt het stuk daarbij
over de plooirand door. Ons eigen onderdeeltje moet over drie plooilijnen tot een
rechthoek gevouwen worden. Leg het met een rechte hoek onder de klem van de etch-mate
gelijk met de plooilijn en schroef die vast (afb16). Schuif nu een scherp mes onder het
stukje tot tegen de klem. Zorg dat dit mes aan beide kanten naast het stuk uitsteekt, want
vanaf een bepaalde breedte kan het stuk overlangs krom plooien als het maar aan een zijde
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opgetild wordt. Plooi het stuk nu tot de gewenste hoek (afb.17). Wanneer de eerste knik
aangebracht is, kan je het losmaken en over de tweede vouwlijn plooien (afb.18).
Om een stuk in drie te kunnen plooien, zijn
de zijden van een etch-mate aangescherpt
(afb.19). Soms moet je een volgorde in de
vouwlijnen respecteren. Vlakken die zeer
kort (<0,5mm bijvoorbeeld) omgeknikt
moeten worden, kan je best aan de kant van
het vouwmes leggen, want anders komt het
stuk wel eens aan een zijde onder de klem
uit tijdens de vouwbeweging, waardoor torsie
ontstaat. Enkele andere mogelijkheden van
de etch-mate zie je in afbeelding 22, waar
een stuk 45° geplooid wordt of halfrond
wordt gezet. De klem roteert 360° rond de
schroef zodat elke zijde zowel over de rand
als op het vlak vastgezet kan worden. Er zijn
verschillende klemvormen aan elke zijde.
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PE lijmen
Om het afgewerkte stuk te
lijmen, gaan we secondelijm
gebruiken,
want
de
modelbouwlijm voor onze kit
is niet in staat om het metaal
stevig aan te doen hechten.
Dit kan ook met contactlijm
maar die heeft het nadeel dat
hij moeilijk stroomt en een
langere verwerkingstijd heeft,
al zou hij een duurzamere
verbinding op de lange termijn
opleveren. De secondelijm heeft
de eigenschap dat hij zich vanzelf
doorheen kieren verplaatst
wanneer
we
het
stuk
vastdrukken.
Er zijn verschillende samenstellingen in secondelijm, waarbij we de voorkeur hebben voor
de iets stroperige versie. Die laat ons toe om nog een paar seconden na het aanbrengen van
stukjes kleine correcties uit te voeren.
Breng de lijm spaarzaam aan met behulp van de applicator (afb. 20) zodat hij ongeveer net
zoveel volume inneemt als hij nodig heeft om zich onder het hele stuk te verspreiden. Hou
een doek klaar om overtollige lijm meteen weg te halen.
Wanneer het stuk op de goede plek zit, moet het aangedrukt worden om aan alle zijden
goed contact te maken met de ondergrond. Dit kan wel eens mislukken wanneer we tijdens
stap 4 de stukken niet helemaal vrijgemaakt hebben van fret-onderdeeltjes, maar dan kan
het stuk vaak nog met behulp van een schaafmes opgelicht en opnieuw gelijmd worden;
haal dan wel eerst de uitgeharde lijmresten weg.
Nu we dit allemaal achter de rug
hebben, is ons portier een stuk
realistischer geworden (afb.21).
Bij de meeste PE-sets zitten ook
nog
eens
extra
bouten,
schroefkoppen of klinknagels om
het juiste volume aan de
afgeplatte PE-details te geven.
Wanneer we PE met behulp van
secondelijm op een clearpart
moeten kleven, vaak in het
geval van luchtvaartmodellen
maar ook bijvoorbeeld bij
ruitenwissers,
moeten
we
vermijden dat de lijm sublimeert
op het plastic, wat een
onuitwisbaar wit waas oplevert.
Dit kan met behulp van een
tapemasker
of
een
beschermende acryl laklaag op het clearpart gedaan worden.
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Ook kan het noodzakelijk zijn om kieren tussen PE-platen en plastic onderdelen bij te
plamuren; schuur daarbij niet over het PE om krassen te voorkomen maar maak eventueel
gebruik van acetonvrije nagellakremover.
PE schilderen en verweren
PE beschilderen gebeurt bij voorkeur met types verf die van anionische oplosmiddelen
voorzien zijn. Acrylverf die met teveel water gemengd is hecht niet op PE, dus gebruik
eerst een goede acrylprimer voor je zulke verf aanbrengt. Maak ook eerst het model vrij
van eventueel tijdens de bouw ontstane verontreinigingen zoals vingerafdrukken of
lijmresten.
Secondelijmvlekken of sublimatievlekken kunnen met lijmverwijderaars zoals aceton op
een doekje weggewassen worden, in het geval contact met plastic onderdelen vermeden
kan worden. Schuren kan echter niet zonder schade aan het PE. In de militaire modelbouw
worden PE-onderdelen soms vervormd om gebruiksschade te imiteren, waarbij
doorboringen of verplooiingen kunnen uitgevoerd worden.
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