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Ramverket
Här visas ett av alla sätt att tillverka ramverket till en modul enligt MMM 2R-standard.
Ramverket är anpassat för att ha boardskiva
till långsidor och 50 mm tjock markskiva som
grund för landskapet.

Rälsbärare

Gavel

Tanken är att ramverket ska vara relativt enkelt
och kunna tillverkas av endast en typ material, t.ex
12 mm plywood. Principen är att man har samma
dimensioner på de flesta delar i ramverket.
Byggmaterialets tjockleken är densamma för alla
delar och bredden är 50 mm på allt utom gavlarna. Man varierar sen de olika bitarnas längd, beroende på storlek modulen ska ha.

Tvärstag

Det är viktigt att veta att detta är bara grunden till
en färdig modul. Du behöver en bit boardskiva till
modulens långsidor och 50 mm tjock markskiva
för grunden till landskapet.
Att bygga en modul är inte svårt. Men man måste
vara noggrann med måtten och vinklarna, så att
modulen blir korrekt och kan byggas ihop med
andra på en träff. Några tips på var noggrannhet
är extra viktigt, hittar du i beskrivningen.

Ramverket

Långsida

Rälsbärarstag
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Material
Samma trämaterial används till alla delar och de är (utom gavlarna) 50 mm
breda. Man kan ha många kombinationer av material och modulmått, men i
tabellen nedan får du exempel på några vanliga mått.
9 mm plywood

Om man har 9 mm plywood med 3 mm board på sidorna behöver följande
delar kapas till:
Modulbredd:
2 st modulgavlar
Tvärstag

280 mm
274 mm bred
256 mm lång

Modullängd:
2 st modulsidor
Rälsbärare
Rälsbärarstag

400 mm
382 mm
382 mm
1 st

480 mm
474 mm bred
456 mm lång
600 mm
582 mm
582 mm
2 st

800 mm
782 mm
782 mm
3 st

1000 mm
982 mm
982 mm
4 st
á 50 mm

12 mm plywood

Används istället 12 mm plywood och 3 mm board så blir kapmåtten på de
ingående delarna så här:
Modulbredd:
2 st modulgavlar
Tvärstag

280 mm
274 mm bred
250 mm lång

Modullängd:
2 st modulsidor
Rälsbärare
Rälsbärarstag

400 mm
376 mm
376 mm
1 st

Ramverket

480 mm
474 mm bred
450 mm lång
600 mm
576 mm
576 mm
2 st

800 mm
776 mm
776 mm
3 st

1000 mm
976 mm
976 mm
4 st
á 50 mm

Verktyg
Det krävs även lite verktyg för att få ihop ditt ramverk. Följande är bra att ha
till hands:
- Vinkelhake
- Tvingar med minst 300 mm öppning
- Limknekt, hörntving alternativ två vanliga tvingar
- Vanligt vitt trälim
En eller flera limknektar behövs för att sammanfoga gavlarna med långsidorna. Den måste vara lite längre än din modul för att fungera. En hörntving fungerar också bra. Som alternativ går det även med två vanliga tvingar,
kompletterad med en träbit med räta vinklar.
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Mät och kontrollera

Dags att limma

Första steget är att limma gavlarna mot långsidorna. Detta moment kräver
lite noggrannhet.

Börja med att limma ihop en gavel med en långsida. Förbered en tving/limknekt och arbeta på ett plant underlag.

Det är viktigt att gavelsidan är helt lodrät (figur 1), maximalt en millimeter
avvikelse får förekomma.

Stryk trälim på fogytan och för ihop gavel och långsida. Spänn löst ihop
fogen och kontrollera/justera sedan med vinkelhaken att alla vinklar blir
räta.

Om gaveln inte är helt vinkelrät mot sidorna är mindre kritiskt, men försök
ha maximalt ½ mm avvikelse per dm modulbredd.
Innan du börjar limma, är det viktig att dessa vinklar är så räta som möjligt.
Det ger en bra grund till en fungerande modul.

När allt är bra, spänn tvingen/ limknekten och kontrollera återigen att
vinklarna är räta. Låt sedan limmet torka enligt anvisning på flaskan.
När limmet torkat, eller om du har fler tvingar/limknektar, är det bara att
fortsätta limma resterande tre gavlar/långsidor.
Kontrollera ofta och noga att vinklarna blir räta.

Ramverket
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Tvärstag

Viktiga mått

Korta moduler klarar sig utan tvärstag mellan långsidorna.

De enda mått som är kritiska här, är att första tvärstagen innanför gavlarna
måste vara minst 100 mm från gaveln. Detta för att man senare ska kunna få
plats med handen och komma åt att skruva ihop modulen med andra
moduler.

För moduler 30-50 cm markerar du mitten på långsidan och limmar sedan
fast staget centrerat i stommen.
På moduler längre än 50 cm börjar du med att mäta ut ett avstånd av
150 mm från gaveln ut längs långsidan, se figur 5. Limma sedan stagen
"bortanför" markeringen och sätt tvingar som håller ihop och ger limfogen
tryck.
På moduler längre än 70 cm fortsätter du limma resterande tvärstag jämnt
fördelat mellan de två första.

Ramverket

Det kan också vara bra att inte ha tvärstagen längre in än 150 mm. Då kan
man nämligen fästa körströmmens banankontakt-hona i tvärstaget eller i
det rälsbärarstag som fästs mot tvärstaget.
Tänkt också på att om du ska ha växelmotorer kan det vara bra att inte sätta
ett tvärtag under växeln.
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Rälsbärare

Rälsbärarstag

Färdig stomme

Det är nu dags att montera själva rälsbäraren med
sina stag. Det är viktigt att rälsbäraren blir helt rak
och inte sviktar eller buktar.

När stagen ska limmas, behöver man kunna avgöra att rälsbäraren blir helt plan. Det kan man
göra med en lång, rak linjal eller genom att lägga
modulen uppochner på en rak bänk eller dylikt.

Nu har du ett färdigt ramverk som grund för din
räls, landskapet, byggnader och övrigt.

Hur man bäst monterar rälsbäraren kan bero på
situationen, men vanligen så fungerar den metod
jag beskriver här.
Limma fast rälsbäraren mellan gavlarna och stadga den med (minst) en limknekt. Se till att rälsbärarens överkant ligger i gavelns överkant. Låt
limmet torka.
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Ha lim på rälsbärarstaget; både på ytan mot rälsbäraren och på ytan mot tvärstaget. Montera
sedan staget på sin plats och sätt fast det löst mot
tvärstaget med en tving.
Justera nu rälsbärarstagets höjd så att rälsbäraren
blir helt plan i förhållande till gavlarna. Fixera
sedan tvingen och låt torka. Fortsätt så med alla
rälsbärarstag och var noga med att hela tiden kontrollera att rälsbäraren är plan.

Som en del av konstruktionen behöver ramverket
senare kompletteras med en 50 mm markskiva
och långsidor av board.
Därefter är det dags för räls, växlar, elektronik och
slutligen landskapet.

Upplandsmodul

