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aanvullingsbladen aan te vragen. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Verantwoording 
opgesteld door de werkgroep Nederlandstalige NEM blad 1/3 

uitgave 1992 

Sedert haar oprichting in 1954 houdt de Technische Commissie van de MOROP 
(Union Européenne des Modé1istes Ferroviaires et des Amis des Chemins de 
fer - Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas) zich bezig 
met de uitwerking van normen voor de Europese modelspoorwegbouw. Een over
zicht van de ontwikkeling op dit gebied en de basisideeën vindt U in NEM 001. 

Deze normen worden opgesteld in het Frans en het Duits, met dien verstande 
dat meestal het oorspronkelijke ontwerp in het Duits is opgesteld. Deze beide 
uitgaven zijn zoveel mogelijk identiek. Toch kunnen verschillen optreden, 
mede omdat bepaalde technische begrippen een niet geheel overeenkomstige 
betekenis hebben. 

Sedert jaren bestaat de behoefte aan een Nederlandstalige uitgave van deze 
normen. Met opzet wordt hier gesproken van een uitgave en niet van een ver
taling. Een nauwkeurige vertaling zou niet alleen zeer moeilijk zijn omdat 
beide basisteksten niet geheel overeenstemmen, doch zou zeker resulteren in 
een gewrongen en moeilijk leesbaar Nederlands. 

In het verleden werden verschillende individuele pogingen ondernomen om ver
talingen van deze normen uit te werken zowel in België als in Nederland. 
Vastgesteld werd dat deze normen onderling niet praktisch bruikbaar waren 
aangezien ze bijna alle veel germanisme bevatte of voorzien werden van het 
etiket "te vlaams" of omgekeerd "te nederlands". 

Op basis van deze verscheidenheid achtten de Federatie van Belgische 
Verenigingen van Spoorwegbelangstellenden (FEBELRAIL) en de Nederlanpse 
Modelspoor Federatie (NMF) het in 1989 wenselijk te komen tot een 
Nederlandstalige uitgave van de normen. Hiervoor werd een werkgroep samen
gesteld met vertegenwoordigers van FEBELRAIL, NMF, MOROP en andere belang
stellenden. Taak van de werkgroep: een Nederlandstalige uitgave tot stand 
brengen op basis van de officiële Franse en Duitse teksten. Deze Nederlands
talige uitgave wordt ter beschikking gesteld aan alle Nederlandstalige moàel
spoorwegbouwers door verspreiding zowel individueel als langs de (model)
spoorwegtijdschriften. De normen van de MOROP zijn vrij te kopiëren. 
FEBELRAIL en de NMF hebben dezelfde intentie ten aanzien van de Nederlands
talige uitgave. Alleen voor oorspronkelijke sets, die worden verdeeld door de 
beide secretariaten, wordt de kostprijs (kopieer en verzendkosten) in 
rekening gebracht. 

Begrippen 
Door zich consequent aan de officieel bij de UIC aangegeven en door de spoor
wegen gebruikte benamingen te houden streeft de werkgroep er tevens naar een 
bijdrage te leveren tot het gebruik van de juiste terminologie. Wellicht 
behoren kreten als dubbelkruiswissel, hartstuk, wielgeleider of railstaaf die 
nog altijd in boeken, catalogi en tijdschriften worden gebruikt dan snel tot 
het verleden. De spoorwegen noemen dit immers: heel engelswissel, puntstuk, 
strijkregel en spoorstaaf. 

In die situaties waarbij de letterlijke vertaling afwijkt van het algemeen 
taalgebruik of de officiële documentatie, zijn verschillende algemene 

,~ begrippen min of meer op basis van overeenstemming vastgelegd. 
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uitgave 1992 
.~ Er werden afspraken gemaakt waarvan de voornaamste zijn: 

NEM 
Om de overeenstemming te behouden met de basisnorm werd ervoor gekozen de 
afkorting NEM te behouden. De werkgroep nam de taak op zich te zorgen voor de 
Nederlandstalige uitgave van de: "NORMEN EUROPESE MODELSPOORWEGEN". Wij 
spreken daarom niet van de NEM-normen, aangezien we het woord normen dan 
dubbel gebruiken. Dus: NEM gevolgd door een nummer. En wie dit te beknopt 
vindt, bestaat altijd de mogelijkheid om te spreken van NEM-bladen. 

Spoorwijdte 
De spoorwijdte wordt gemeten tussen de binnenkanten van de beide spoorstaven. 
De vaak gebruikte term "spoorbreedte" is vermeden, daar dit feitelijk de 
afstand hart op hart aangeeft van beide spoorstaven (bijvoorbeeld de spoor
breedte van twee meter bij de eerste Nederlandse spoorlijnen). Spoorwijdte 
was voor de werkgroep dan ook de juiste weergave van het Franse "6cartement" 
en het Duitse "Spurweite". Zoals voor veel technische termen werd de 
vertaling gebruikt welke voorkomt als voorkeurvertaling in het door de UIC 
(Union Internationale des Chemins de fer) uitgegeven "Lexique G6n6ral des 

."\ Termes Ferroviaires" (4° uitgave 1988). 

Schaal en spoor 
In de praktijk worden deze begrippen door elkaar gehaald. Schaal wordt 
omschreven als schaalverhouding, dus de verhouding tussen de maten van voor
beeld en model. Om de schaalverhoudingen van onze modellen aan te geven 
worden bepaalde aanduidingen gebruikt. Deze schaalaanduiding wordt, aange
geven door letters en, of Romeinse cijfers, zie NEM 010. 
Bij de schaal behoort tevens een spoorwijdte, het woord "spoor" alleen zou 
verwarring geschapen hebben. 
Hierbij nog een kanttekening, NEM 010 noemt uitsluitend letters en Romeinse 
cijfers. Nochtans spreken we over "half nul" ofschoon "half" noch een cijfer 
noch een letter is, en "nul" geen Romeins cijfer. Doch gezien HO his~orisch 

gezien de helft is van schaalaanduiding "nul", en deze op haar beurb'de 
schaalverhouding aangeeft kleiner dan schaalaanduiding "I" is onze "half nul" 
historisch de juiste benaming. Ingewikkeld? Nu ja, zo waren er diverse 
problemen. 

Container 
Alhoewel laadkist een mooi Nederlands woord is gaf de werkgroep de voorkeur 
aan container, omdat o.a. alle Belgische Normen over dit onderwerp het woord 
container gebruiken. 

Tandradspoorwegen 
Hier werd-voor de technische termen gebruik gemaakt van de in de werkgroep 
beschikbare technische documentatie: de Belgische Norm NBN 696. 
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Voortgang 
De evolutie van onze hobby volgend worden de normen doorlopend aangevuld en 
geactualiseerd. Verschillende normen zijn nog in uitwerking bij MOROP (de 
hiervoor gevolgde richtlijnen kunt U nalezen in NEM 002), of worden op korte 
termijn herzien of aangepast. Er werden binnen de werkgroep afspraken gemaakt 
om het werk, naar gelang het verschijnen van nieuwe of aangepaste normen, 
voort te zetten. 

Wie dit leest moet zich realiseren dat over formuleringen, woorden en 
begrippen langdurige gedachtenwisselingen hebben plaatsgevonden voordat de 
definitieve tekst werd vastgesteld. Desondanks staat de werkgroep open voor 
kritische kanttekeningen, opmerkingen en/of aanvullingen. 

U kunt uw reacties zenden aan een van de secretariaten van: 

FEBELRAIL, Allée des Jonquilles 18 B-1457 WALHAIN - PERBAlS 

NMF, W. Warnaarlaan 70, NL-2172 JA Sassenheim. 

Werkgroep NEM Nederlandstalige Uitgave. 

t , 
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Inleiding tot de NEM. 001 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. blad 1/2 

Documentatie uitgave 1983 vertaling 1991 

1. Oorsprong van de normen 
In het verleden waren de produkten van de belangrijkste Europese modelspoor

fabrikanten in veel opzichten verschillend en niet op elkaar afgestemd, een 
gevolg van de verscheidenheid in de technische ontwikkeling. Zolang elke 
fabrikant een totaalpakket voor de bouw van een modelspoorweginstallatie 
aanbood, bracht dit geen grote problemen met zich mee. Uit een oogpunt van 
concurrentie had de industrie geen enkel belang bij standaardisatie. 

Na 1950 ontstonden door de groei van de spoorwegmodelbouw een aantal kleine 
ondernemingen, die diverse typen rollend materieel, railmateriaal, toebehoren 
en onderdelen op de markt brachten. Het gebrek aan standaardisatie op het 
gebied van schaalverhoudingen, spoorwijdten, stroomsystemen, koppelingen en 
afmetingen van rails en wielstellen werd in steeds sterkere mate voelbaar. 

Deze stand van zaken bracht de intussen ontstane nationale federaties van 
verenigingen van modelspoorbouwers ertoe, zich in 1954 te bundelen in de 
HORDE'. (Aanvankelijk:. 'Union EUl'QQéenne des Hodélistes Ferroviaires / Verband 
der Hodelleisenbahner EUl'QQas', later uitgebreid.tot: 'Union EULQQéenne des 
Hodélistes Ferroviaires et des Amis des Chemins de fer / Verband der Hodel
leisenbahner und Eisenbahnfreunde Eurooas). 
Het eerste en voornaamste doel van dit samenwerkingsverband werd het uit 

werken van Europese Hodelspoorwegnormen (NEH). Deze taak wordt uitgevoerd 
door de 'Technische Commissie' van de HORDE', die de normen regelmatig aanvult 
en herziet om ze gelijke tred te laten houden met de technische ontwikkelin
gen op modelspoorgebied. 

2. Theoretische grondslagen van de NEM 
Reeds kort na de oprichting van de HORDE' was het mogelijk basisnormen op te
 

stellen voor de schalen en hun benaming, de afmetingen van sporen en!wiel. 
stellen en de elektrische basisprincipes. Bij dit werk kon nuttig gebruik 
worden gemaakt van de werkzaamheden die op dit gebied al door enkele natio
nale verenigingen waren verricht: de "HOND-normen" van het "Verband Deutscher 
Hodelleisenbahn-Clubs" en de "NORMAT-normen" van de later in het "Hodell 
eisenbahn-Verband der DDR" gebundelde werkgroepen. Bovendien werden reeds I 

bestaande normen vergeleken, zoals die van de NMRA (USA) en de BRMSB (Groot 
Brittannië). Hierbij bleek echter dat deze alleen op proefondervindelijke 
grondslagen berustten en dat zij bij de verschillende spoorwijdten ongelijke 
eisen stelden. Bovendien hielden zij geen rekening met de karakteristieke 
kenmerken van de spoorwegen op het Europese vasteland. 

Daarom werd er een dubbel logaritmisch diagram ontwikkeld waarbij op de 
ordinaat (de verticale of y-as) de schaal en op de abscis (de horizontale of 
x-as) de spoorwijdte werd uitgezet. (Zie afb. 1). De verkleiningsfactoren 
liggen daarbij op een rechte lijn. 

De basisverhouding (BV) volgt uit de verhouding tussen de spoorwijdte in 
model en de spoorwijdte van het origineel. Voor sommige onderdelen gelden 
echter speciale verhoudingen ten opzichte van de basisverhouding. Het name 
geldt dit voor die onderdelen die ten behoeve van de bedrijfszekerheid of om 
andere redenen, naarmate de spoorwijdte afneemt, sterker overgedimensioneerd 
moeten worden. 

Daaronder vallen in de eerste plaats rails en breedte van de wielbanden 
(SV 1), evenals de wielflens (SV 2). Er is nog een speciale verhouding 
vastgelegd voor de bovenbouw van het materieel, waarmee een goed visueel 
effect kan worden bereikt. 
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De SV 3, die een grotere bovenbouw van het rollend materieel toelaat, werd 
vroeger door enkele fabrikanten van HO-materieel toegepast, doch heeft thans 
alleen nog enige betekenis voor schaal 0 (schaal 1: 43,5). 

De volgens deze principes uitgewerkte en ingedeelde modelnormen leiden tot 
verhoudingsgewijs dezelfde bedrijfsomstandigheden met gelijke bedrijfszeker
heid voor alle basisverhoudingen. Bij de keuze van de maten van de 
functionele onderdelen is rekening gehouden met zowel de belangen van de 
modelspoorwegbouwer als met die van de fabrikanten van modelspoormateriaal. 
Eerst werden de schaalaanduidingen I, a, S, HO en TT in de norm opgenomen, 
later zijn daaraan de standaardschalen N en Z toegevoegd. 

3. Samenstelling en ontwikkeling van de NRM 
Na twee decennia bleek het nodig de bestaande normen te herzien en d~ze aan 

te passen aan de technische ontwikkelingen. Hierbij werd weliswaar vast
gehouden aan het beproefde principe van het schaaldiagram, maar voor bepaalde 
maten werden afwijkingen aanvaard om beter rekening te kunnen houden met 
bijzondere omstandigheden. 

Voor zover mogelijk werd overeenstemming nagestreefd met de verder ontwikï 
kelde normen van de NMRA. Met name werd het nieuwe systeem overgenomen om, in 
plaats van met vaste maten en toleranties te werken, alleen de maximum- en 
minimummaten aan te geven. Dit biedt de modelbouwer de mogelijkheid bij 
bepaalde functionele onderdelen (bijvoorbeeld de afmeting van de flenshoogte) 
nog meer de zuivere verhouding aan te houden zonder het aantast~n van de 
bedrijfszekerheid. 

De herziening had bovendien tot gevolg dat er een onderscheid werd gemaakt 
tussen 'normen' en 'aanbevelingen'. De normen zijn bindend en moeten in ieder 
geval juist worden toegepast om de goede werking te verzekeren. De aanbeve
lingen bevatten enerzijds voorgestelde maten waarvan het gebruik wenselijk 
wordt geacht uit optische of andere overwegingen en anderzijds hulpmiddelen 
voor het ontwerpen en het bouwen van spoorvoertuigen en modelspoorwegen. 
In 1981 werd 'Documentatie' als derde classificatie bijgevoegd: zij omvat 
werkaanwijzingen, overzichten en dergelijke. 

Op enkele punten konden nog geen bevredigende normen worden geformuleerd 
wegens verschillen in de industriële ontwikkeling. Dit betreft vooral de 
verschillende koppelingssystemen bij enkele schalen. 

Het zal de toekomstige taak van de 'Technische Commissie' zijn de hiaten in 
normering op te vullen en bovendien de modelbouwers praktische hulpmiddelen 
te bieden door uitbreiding van de rubriek 'documentatie'. 
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Documentatie	 uitgave 1982 vertaling 1991 

1.	 De Normen Europese Modelspoorwegen (NEM) omvatten: 
- normen 
- aanbevelingen 
- documentatie 
De opeenvolgende fasen bij de totstandkoming van de NEM zijn: 
voorstellen, voorontwerpen en ontwerpen. 

2.	 'Normen' zlJn in hun geheel bindend of bevatten bindende voorschriften. 
Zij hebben tot doel een betrouwbaar en zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk 
bedrijf op een modelspoorweg te bereiken. 
Produkten die niet geheel aan de normen voldoen, mogen nooit worden 
aangeduid als zijnde overeenkomstig de NEM. 

3.	 'Aanbevelingen' zijn niet bindend. Zij bevatten raadgevingen die bedoeld 
zijn ,om een zo groot mogelijke overeenkomst tussen model en werkelijk
heid te bewerkstelligen, de uitwisselbaarheid van onderdelen"te 
garanderen, of bepaalde functies mogelijk te maken. 

4.	 'Documentatie' omvat adviezen, overzichten, samenvattingen, schema's, 
beschrijvingen van werkwijzen, meetmethoden en dergelijke. 

! 

5.	 'Voorstellen' met betrekking tot normen kunnen door de leiding van de 
Technische Co~missie (TC) of door de leden van de MOROP in de Duitse of 
de Franse taal worden ingediend. Voorstellen van verenigingen, 
werkgroepen, adviseurs van de TC of andere individuele personen moeten 
door tussenkomst van de vertegenwbordiger van het betrokken land of, ; 

"~ indien er geen zodanige vertegenwoordiger is in de TC, rechtstreeks bij 
het secretariaat van de TC worden ingediend. Na onderzoek worden zij aan 
de voorzitter van de TC overgedragen, die de behandeling ervan op de 
agenda van de eerstvolgende vergadering plaatst. De vergaderingen worden 
in de regel twee maal per jaar gehouden. 
De voorzitter van de TC dient het voorstel in. Na bespreking beslissen 
de stemgerechtigde leden van de TC over de voortzetting van de 
behandeling. Wordt hiertoe besloten, dan wijst de voorzitter een 
verslaggever aan voor het opstellen van een voorontwerp. Deze persoon 
kan medewerkers aanwijzen. 
Voor zover mogelijk moet zowel de Duitse als de Franse taalgroep 
vertegenwoordigd zijn. 

6.	 De verslaggever legt de voorzitter van de TC een voorontwerp voor op een 
zodanig tijdstip dat het aan de stemgerechtigde leden van de TC minstens 
vier weken voor de eerstvolgende vergadering in de Duitse of Franse taal 
kan worden toegezonden. 
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7. De TC bespreekt het voorontwerp en beslist over het al of niet opstellen 
van een ontwerp. Dit moet dan naar vormen inhoud beantwoorden aan de 
uiteindelijke norm, zodat er slechts geringe aanpassingen kunnen worden 
verwacht. Het ontwerp wordt naar mate zijn belang ter kennis gebracht 
van belanghebbenden (bijvoorbeeld modelspoorindustrie, verenigingen, 
vakpers) die recht van inspraak hebben. Zij hebben vier weken om hun 
standpunt te bepalen. Bovendien wordt het ontwerp tijdig toegezonden aan 
alle stemgerechtigde leden en adviseurs van de TC. 

8. De reacties op het voorontwerp worden in de TC besproken. Voor de 
vaststelling van een ontwerp voor een norm is een meerderheid van 2/3 
noodzakelijk. Daarna wordt het aangenomen ontwerp aan de leden
vergadering van de MOROP ter bekrachtiging voorgelegd. Eventuele 
bezwaren van de leden van de TC worden aan de ledenvergadering 
meegedeeld. 
De voorzitter van de MOROP kan door de ledenvergadering worden 
gemachtigd eventuele vragen met de voorzitter van de TC te bespreken en 
het ontwerp nadien te bekrachtigen. 
Wordt het voorgelegde ontwerp afgewezen, dan kan de ledenvergadering aan 
de TC opdracht geven een nieuw voorstel te ontwerpen. 

9. Na bekrachtiging van de norm wordt deze bekendgemaakt door een bericht 
in "MOROP-INFORM" en - afhankelijk van de belangrijkheid - ook door 
publikatie in de vakpers. 

De verspreiding van de bekrachtigde normen is in NEM 003 vastgelegd. 

r 

.~ 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Ri eh ti ij nen 
verspreiding 

voor de 
van de NEM 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

003 
een blad 

Documentatie	 uitgave 1982 vertaling 1991 

1. Uitgangspunt 
De MOROP houdt de aangesloten verenigingen voortdurend op de hoogte van de 
stand van zaken met betrekking tot de bekrachtigde normen, door hen na iedere 
wijziging bijgewerkte exemplaren toe te zenden. 
De aangesloten verenigingen zorgen voor publikatie en verspreiding van de 
normen in hun gebied. 
Iedere aangesloten vereniging wijst een tussenpersoon aan als 'gevolmachtigde 
voor de verspreiding van de NEM'. Zo mogelijk zal de vertegenwoordiger van de 
vereniging in de Technische Commissie van de MOROP met deze taak worden 
belast. 
Deze persoon wordt verder genoemd: 'gevolmachtigde'. 

2. Verzending door de MOROP aan de aangesloten verenigingen 
Binnen 60 dagen na de bekrachtiging door de afgevaardigden van de MOROP zendt 
de secretaris van de TC (verder 'secretaris' genoemd) aan de gevolmachtigden 
een bijgewerkte verzameling van de normen met een overzicht van de geldende 
normen. Een vereniging kan zowel de Duitse als de Franse uitgave ontvangen of 
desgewenst beide. 
De secretaris zorgt na bekrachtiging door de afgevaardigden voor de benodigde 
vertalingen, voor de oplage en voor de verzending. De kosten daarvan komen 
ten laste van de MOROP. 
Iedere gevolmachtigde kan tegen kostprijs (zolang de voorraad strekt),te, 
allen tijde bij de secretaris extra exemplaren bestellen. 

3. Verspreiding binnen de aangesloten veren~g~ngen 

!~	 De gevolmachtigde zorgt voor de publikatie van het overzicht en de norm
bladen. Hij vermenigvuldigt en verspreidt deze volgens de aanwijzingen van 
zijn vereniging ten behoeve van belangstellenden in zijn land (complete 
reeksen of losse normbladen). De kosten komen ten laste van de aangesloten 
vereniging, die aan de belangstellenden de kostprijs in rekening kan brengen. 

4. Aanwijzing van de gevolmachtigde 
Iedere aangesloten vereniging meldt aan de secretaris naam en adres van de 
gevolmachtigde en stelt hem op de hoogte van wijzigingen. 
Bij aanstelling van een nieuwe gevolmachtigde is de aangesloten vereniging 
verantwoordelijk voor de overdracht van alle stukken. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Schaalverhoudingen, 

schaalaanduidingen en spoorwijdten 010 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. blad 1/2 

Norm	 maten in mm uitgave 1987 vertaling 1991 

1.	 Deze norm bepaalt de indeling en de aanduiding van de schalen en 
spoorwijdten voor modelspoorwegen. 

2.	 De verkleiningsfactor van modelspoorwegen en -voertuigen wordt met het 
begrip schaalaanduiding uitgedrukt. De schaalaanduiding wordt met een 
hoofdletter of Romeins cijfer (tabel 1) aangegeven. 
De vele, bij het voorbeeld gebruikelijke spoorwijdten zijn in vier 
groepen onderverdeeld. De schaalaanduiding zonder extra letter heeft 
betrekking op een werkelijke spoorwijdte van meer dan 1250 mmo Bij 
smalspoor met een spoorwijdte van minder dan 1250 mrn wordt aan de 
schaalaanduiding de letter m, e of i toegevoegd. Deze gecombineerde 
schaalaanduiding en spoorwijdte noemen we "spoor". 

voorbeelden:
 
Nabootsen van een spoorweg met normaalspoor in schaal 1:87
 
schaalaanduiding HO (half-nul) spoor HO, (spoorwijdte 16,5 mm)
 
Nabootsen van een spoorweg met meterspoor in schaal 1:45
 
schaalaanduiding 0 (nul), spoor Om. (spoorwijdte 22,5 rnrn)
 

tabel 1 

I model I modelspoorwijdte die overeenkomt metschaa1 I schaal
verhouding meter aanduiding 1250 tot 1700 I 850 tot <1250 I 650 

een spoorwijdte van: 
tot <850 400 tot <650 

1 

1:220 6,54,5 Z -
1:160 96,3 N 6,5 
1: 120 8,3 TT 12 9 
1: 87 11,5 HO 16,5 12 
1: 6L 15,6 S 22,5 16,5 
1: L5 22,2 0 32 22,5 
1 : 32 31,3 451 32 

t."6L1: 22,5 4L,4 .;,11 
1 : 16 62,5 89 64III 
1: 11 90,9 IV 127 89 

V1: 8 125,0 184 127 
1: 5,5 181,8 184VI 260 

m 

-
-

6,5 
9 

12 
16,5 
22,5 
32 
1.5 
64 
89 

127 

e,aanvullende letter 

-
-
- •r
6'·,;, 

9 
12 
16,5 
22,5 
32 
1.5 
64 
89 

i 

I
 
I
 
I 

I
 
Opmerkingen: 
1 - Indien afzonderlijk vastgelegd, kunnen enkele onderdelen in verband 

met juist functioneren van de schaal afwijken. 

2 - Bij breedspoorwegen (spoorwijdte meer dan 1435 rnrn) kan de schaal 
globaal uit de verhouding van de spoorwijdten worden herleid. Dit 
geldt vooral bij weergave van schaal I en groter. 

3 - In sommige landen wordt in plaats van schaal 1:45, schaal 1:43,5 
aangehouden. Een modelmeter bedraagt dan 23,0 mm. 



vertaling: FEBELRAIL en de NEDERL~~SE MODEL5fOOR FEDERATIE. NEM 010 blad 2/2 

uitgave 1987 vertaling 1991 

3.	 De in tabel 1 genoemde spoorwijdten zijn afgeleid van de vroeger 
gebruikte inch. 

mm 32 45 64 89 127 184 260 

inch 1 1/4 1 3/4 2 1/2 3 1/2 5 7 1/4 la 1/4 

4.	 Behalve de in tabel 1 genoemde spoorwijdten worden, voornamelijk ten 
behoeve van normaalsporige tentoonstellingsmodellen, de model spoor
wijdten 72 en 144 mm gebruikt. Dit komt overeen met de schaalverhouding 
1:20	 respectievelijk 1:10. 

5.	 De in tabel 1 genoemde schaalaanduidingen z~Jn voor het merendeel niet 
gelijk aan die welke vroeger werden gebruikt. Bovendien werd destijds 
niet altijd de afstand binnenkant spoorstaaf gemeten (spoorwijdte), maar 
de hartafstand tussen beide spoorstaven (spoorbreedte). 

De schaalaanduiding HO werd tot 1950 met 00 aangeduid. Tegenwoordig is 
00 in Groot Brittannië de gebruikelijke schaalaanduiding voor 1:76, 
spoorwijdte echter 16,5 mmo 

De vroegere schaalaanduiding II met een spoorwijdte van 51 mm, 
schaalverhouding 1:27, is niet meer gangbaar. 

6.	 In Angelsaksische landen wordt de schaal ook wel aangegeven in de 
verhouding "mm per voet". 
Zo betekent bijvoorbeeld: ! 

3,5 ~m scale de schaalverhouding 1:87
 
4 mm scale de schaalverhouding 1:76
 
7 ~~ scale de schaalverhouding 1:43,5
 

Voor het herleiden van maten op tekeningen die in een andere dan de 
gewenste schaal zijn gemaakt, wordt de schaal van de tekening 
vermenigvuldigd met de verhouding van beide schalen. 

voorbeeld: schaal van de tekening 1: 45
 
schaal van het model 1:87
 

45

omrekening sfactor	 0,517=----ar 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Het profiel van Vrije ruimte 

102bij recht spoor 
een bladvertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFCOR FEDERATIE. 

Norm maten in mm u~tgave 1979 vertaling 1991 

Deze norm bepaalt bij het nabootsen van normaa1- en breedspoorwegen 1) het 
profiel van vrije ruimte, waarin zich geen vast object mag bevinden 2), om 
een onbelemmerd verkeer van voertuigen volgens NEM 301 te waarborgen. 

/-----~----, 
/ ' 
I 8 5 : 

"---B4--~ 

I 
+-----B 2 -~ 

I 

I. 
I 

1+---- 8 1 
I 

""---8 3 

...... 
:r: 

lil 

:r: 

I I 
I 

I .... 
:r: 

i 
<:"ol 

I 
I 

ss 
!. 

tabel 

schaal
aanduiding G BI B2 B3 Hl 

3) 
H2 H3 H4 

met 
B4 

16Z 6,5 20 14 18 4 6 18 24 
N 9,0 27 18 25 6 8 25 33 22 

TT 12,0 36 24 32 8 10 33 43 28 
HO 16,5 48 32 42 11 14 45 59 38 

S 22,5 66 44 57 15 19 60 78 50 
0 32, 0 94 63 82 21 27 85 109 68 
1 45,0 130 87 114 30 38 118 150 93 

bovenleiding 4) 
BS HS 5)

I I 
13 
18 
22 
30 
38 
52 
71 

27 
37 
48 
65 
87 

120 
165 

Opmerkingen: 
') Voor breedspoorvoertuigen worden de maten berekend volgens NEM 010, 

waarbij de spoorwijdte G als uitgangspunt geldt. 
2) Onderdelen en stroornrail, noodzakelijk voor de voeding van de 

voertuigen, mogen zich in het onderste deel bevinden. 
3) Alleen bij los en laadperrons voor goederen. 
4) Voor bovenleidingbedrijf zie NEM 201 en 202. 
5) De maat H5 geeft de begrenzing aan van het profiel van VrIje ruimte bij 

de laagste positie van de rijdraad. De rijdraad en de bijbehorende 
~ bevestigingsmaterialen mogen zich in het bovenste deel bevinden. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Het profiel van Vrije ruimte in bogen 
Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

103 
blad 1/2 

Norm maten in mm uitgave 1985 vertaling 1991 

Met uitzondering van de omgrenzing van de stroomafnemers wordt in bogen het 
profiel van vrije ruimte volgens NEM 102 zowel aan de buitenzijde als aan de 
binnenzijde van de boog met maat E vergroot. De maat E is afhankelijk van de 
boogstraal en van de lengte van het gebruikte materieel. 

ss 

Voor deze vergroting is de uitwijking van de voertuigen bepalend. De grootste 
zijdelingse afwijking komt voor bij voertuigen met draaistellen en bevindt 
zich aan de binnenzijde van de boog. De lengte van de gebruikte voertpigen 
met draaistellen is daarmee bepalend voor de grootte van maat E. : 

De voertuigen met draaistellen zijn om deze reden in drie groepen ingedeeld: 
Voertuiggroep A: tot en met 20,0 m baklengte en een afstand hart op hart 

draaistellen van 14,0 m 
Voertuiggroep B: tot en met 24,2 m baklengte en een afstand hart op hart

r-'\ 
draaistellen van 17,2 m 

Voertuiggroep c: tot en met 27,2 m baklengte en een afstand hart op hart 
draaistellen van 19,5 m 

Opmerking: Verkorte modellen uit groep C (b.v. bij HO met een lengteschaal 
van 1:100) moeten in groep B worden geplaatst. 

De grenswaarden voor de lengten van de voertuigen komen overeen met de 
volgende modelmaten: 

schaalaanduiding Z N TT HO S 0 I 

voertuiggroep A 91 125 167 230 313 460 625 
voertuiggroep B 110 151 202 278 ·378 556 756 
voertuiggroep C 124 170 227 313 425 625 850 

De maten voor de vergroting E z1Jn in de tabel op blad 2 te vinden. De waarde 
voor groep A dient zo mogelijk niet te worden overschreden, ook niet wanneer 

~ voertuigen zonder draaistellen worden gebruikt. 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 103 blad 2/2 

uitgave 1985 vertaling 1991 

tabel voor E 

schaal
aanduiding 

boog
straal 

175 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
700 
800 , 

900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2500 
3000 

HO S 0 ITTZ N 

A B C A B C 

2 3 5 

A B C A B CA B CA B CA B C 

/ / / / / / / / // / / / / /4 / / 
2 3 4 4 6 / / / / / / / / / / / / / / / / 
2 2 4 3 5 7 / / / / / / / / / / / / / / / 

6 / /1 2 3 3 5 6 / / / / / / / / // / / 
1 2 3 3 4 6 5 8 / / / / / / / / / / / / / 

5 7 101 2 3 2 4 5 / / / / / / / / / / / / 
1 1 2 4 6 92 3 5 9 / / / / / / / // / / 

8 12 /1 1 2 2 3 4 4 6 8 / / / / / / / / / 
7 11 140 1 2 1 2 4 3 5 7 / / / / / / / / / 

3 4 60 1 1 1 2 3 6 9 12 / / /12 / / / / / 
0 0 1 5 8 11 10 16 /1 1 3 2 4 5 / / / / / / 
0 0 1 2 3 4 4 7 10 9 14 190 1 2 / / // / / 
0 0 1 1 3 4 4 6 9 8 13 170 1 2 19 / / / / / 
0 0 0 0 o 2 16 25 /1 2 3 3 5 7 7 11 15 / / / 
0 0 0 0 o 1 0 2 3 3 4 6 6 9 13 14 22 29 / / / 
0 0 0 0 o 1 0 1 2 5 8 11 12 19 252 3 5 23 / / 

0 o 00 0 0 0 1 2 2 3 4 4 7 9 10 17 22 20 31 / 
0 0 0 0 o 0 8 14 18 16 25 34 
0 0 0 

0 0 1 1 2 3 3 5 7 
0 o 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 13 21 28 

0 0 0 
7 11 15 

0 o 0 0 0 1 0 1 2 2 3 5 11 18 24 
0 0 0 

6 9 13 
0 o 0 0 0 0 1 2 4 5 8 11 9 15 21 

0 0 0 
0 1 1 

0 o 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7 9 7 13 18 
0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 3 5 70 1 2 5/10 13 
0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 3 7 10 

In het overgangsgebied naar de boog dient de vergroting van het profiel voor 
vrije ruimte volgens onderstaande afbeelding te verlopen: 

f4------- ~ 15 . G-------

Opmerking:
 
De hart op hart afstanden van de sporen in de boog moeten volgens NEM 112
 
worden berekend.
 



Normen Europese Modelspoorwegen bijlage 

Mal voor schaal HO NEM 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR fEDERATIE. 102/103 

uitgave 1984 vertaling 1991 

1 Doel 
Met behulp van de mal kan het profiel van vrij el ruimte zowel bij recht spoor 
als in bogen worden geïnspecteerd. 

2 Vorm en uitvoering 
De mal bestaat uit twee op elkaar gemonteerde, zijdelings verschuifbare 
plaatjes, die het profiel van vrije ruimte volgens NEM 102 vormen. Zij worden 
door een stelbout en moer bij elkaar gehouden. 

Een van de beide plaatjes bezit twee nokken ter positionering op het spoor. 
Op de bovenste schuine zijde is door middel van twee inkepingen de maat B4 
voor bovenleidingsbedrijf aangegeven. 

Het tweede verschuifbare plaatje bevat aan beide buitenzijde een schaal om de 
~ maat E overeenkomstig NEM 103 te kunnen aflezen. 

! 

De mal is door de fabrikant voorzien van een gebruiksaanwijzing, waarin de 
belangrijkste gegevens uit NEM 102/103 dienen te zijn opgenomen. 

De mal wordt onder andere door de firma Sommerfeldt gefabriceerd en kan onder 
vermelding van het bestelnummer 100 bij de vakhandel worden besteld. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Het profiel van Vrije 

bij smalspoor 
ruimte 

104 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1980 vertaling 1991 

Deze norm bepaalt bij het nabootsen van smalspoorwegen met een spoorwijdte 
tussen de 650 en 1250 mm 1) het profiel van vrlJe ruimte, waarbinnen zich 
geen vast object mag bevinden. Dit om ongehinderd verkeer van voertuigen te 
waarborgen. 
Bij modelspoorwegen met bovenleiding moet het profiel van vrije ruimte 
overeenkomstig de eisen worden vergroot. 

1----1----\ 
I I \ 

I1/ I '\-----Ib' 1gens NEM 102 b" het1 egrenz1ng vo 1J 
I ' I f gebruik van rol bokken of rolwagens 
I \ I 
I \1 If--s 
I ~ + 
I I I 
I I I 

I : .~ 
I I I I
-( ,- I 

I I I,I 

I I , 
hoogte van de rol bok of rolwagen L ~_--_-~_~I~ 

--'---------J'--------ir- G-1~-----'-------'---'------"'-==---
tabel 

schaalaanduiding spoorwijdte H B 

Nm 6,5 26 22 
TTm 9 34 28 
HOm 12 48 38 

Sm 16,5 64 52 
Om 22,5 90 74 
Im 32 126 104 

IIm 45 178 146 

schaalaanduiding spoorwij dter- H B 

- - - -
TTe 6,5 32 26 
HOe 9 46 36 

Se 12 60 '50 
Oe 16,5 86 70 
Ie 22,5 120 98 

IIe 32 170 138 

De breedtematen voor het profiel van vrije ruimte gelden alleen voor recht 
spoor. 
Bij bogen dient het profiel van vrije ruimte aan de binnenzijde en aan de 
buitenzijde van de boog, afhankelijk van de boogstraal en het gebruikte 
materieel, met de maat E te worden uitgebreid. 

De maat E kan proefondervindelijk of met de volgende formule worden bepaald: 

E Vergroting profiel van vrije ruimte 
R boogstraal 
A asafstand of afstand hart op hart van de 

draaistellen van het langste voertuig 

Opmerking: 
.r'\ 1) Zie NEM 010, aanvullende letters "m" en "e" 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Tu nnelprofiel voor normaalspoor 105 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. blad 1/4 

Aanbeveling uitgave 1987 vertaling 1991 

1. Algemeen 

De aanbevelingen in deze norm dienen als hulpmiddel bij het construeren van 
tunnelprofielen. Vooral in moeilijke situaties, bij voorbeeld in krappe bogen 
of bij een grote hart op hart afstand van de sporen, dragen ze bij tot een 
aan de omstandigheden nauwkeurig aangepast profiel. 

Om optisch te groot lijkende tunnel ingangen te vermijden, dienen tunnel
ingangen bij voorkeur in een recht of zodanig gebogen spoor te worden 
geplaatst, dat een vergroting van het profiel van vrije ruimte volgens 
NEM 103 niet of nauwelijks nodig is. 

Tenminste het deel van de tunnelwand dat achter de tunnelingang zichtbaar is, 
dient te worden nagebootst. 

De begrenzing van het tunnelprofiel wordt bepaald door: 
de toegepaste tractie (wel of geen bovenleiding), 
de toegepaste boogstraal, 
de lengte van de gebruikte voertuigen, 
de hart op hart afstand van de sporen bij meersporige trajecten. 

Ter informatie van de betreffende maten kunnen de volgende normen worden 
geraadpleegd: 

NEM 102 - Het profiel van vrije ruimte bij recht spoor, 
NEM 103 - Het profiel van vrije ruimte in bogen, f 
NEM 112 - Spoorafstanden. 

Bij rechthoekige tunnels wordt tussen de tunnelwand en de begrenzing van het 
profiel van vrije ruimte een smalle ruimte vrijgelaten. Deze ruimte komt 
overeen met de veiligheids- of constructieruimte die bij het grootbedrijf in 
moderne tunnels wordt vrijgehouden. i 

Bij gewelfde tunnels is door de welving deze vrije ruimte reeds aanwezig. 
Bij gebruik van bovenleiding wordt aanbevolen deze te monteren op de volgens 
NEM 201 toegelaten minimum hoogte. 

Het profiel voor rechthoekige tunnels is ook geschikt voor de vrije doorgang 
onder bruggen. 

In het afgebeelde tunnelprofiel is rekening gehouden met eventuele verkanting 
volgens NEM 114. 



vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 105 blad 2/4 

uitgave 1987 vertaling 1991 

2.	 Uitvoering 

2.1	 Rechthoekige tunnel 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

begrenzing 
in bogen 

'/I 
I 
I 
I 

opmerkingen: maten B" H4 en Hs volgens NEM 102.
 
spoorafstand A volgens NEM 112.
 
vergroting E volgens NEM 103.
 
de tunnelwand kan bovenaan worden afgeschuind.
 r. 

Constructie 
1.	 De hoogte van de tunnel wordt aan de hand van de in de tekening 

aangegeven maten uitgezet. 

2.	 De tunnelbreedte ~olgt uit de breedtemaat B, en een vergroting van 0,3 G 
aan beide zijden. Bij meersporige tunnels moet men de hart op hart 
afstanden van de sporen volgens NEM 112 in acht nemen. 
Als het spoor in een boog ligt moet de berekende tunnelbreedte aan beide 
zijden met de waarde E volgens NEM 103 worden vergroot. 



NEM 105 blad 3/4vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

uitgave 1987 vertaling 1991 

2.2	 Enkelsporige gewelfde tunnel 

begrenzing 
in bogen 

~,' 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

m, 

_---FJ__----'''-  __+--L-_ N 

maat B l overeenkomstig NEM 102.
 
vergroting E volgens NEM 103.
 
de tunnelwand kan aan de onderzijde ook recht worden
 
uitgevoerd.
 

opmerkingen: 

! 
Constructie 
1.	 Tunnelmiddenlijn K - L en horizontale lijn M - N op de bovenkant 

spoorstaaf (BS) tekenen. 
2.	 Punten ml en mz volgens afbeelding uitmeten. 

tabel voor de waarde C: 

bij tunnels zonder bovenleiding: C 2,2 G 
bij tunnels met bovenleiding: C 2,8 G bij recht spoor 

C 2,3 G in bogen 

3. Bij recht spoor: boog met straal Rl 2 Bl vanuit punt ml tekenen (zo 
ontstaat de vorm van de tunnelwand vanaf de onderzijde tot punt a). 
Bij bogen Rl met maat E (NEM 103) vergroten. 

voorbeeld voor HO: 
gegeven: boogstraal = 700, B l = 48 
Rl = 2 Bl + E = 96 + 7 = 103 mmo 

(uit NEM 102), E 7 (uit NEM 103) 

4. De tegenoverliggende wand 
punten 2 en 3. 

wordt in spiegelbeeld geconstrueerd volgens de 

5. De boog met straal Rz (= lijn mz - a) vanuit 
ontstaat het bovendeel van de tunnel). 

punt mz tekenen (zo 



vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 105 blad 4/4 

uitgave 1987 vertaling 1991 
2.3 Dubbelsporige gewelfde tunnel 

u 

I 

--!i-'--N 

:::s::: 

maat B l overeenkomstig NEM 102.
 
spoorafstand volgens NEM 112.
 
vergroting E volgens NEM 103.
 
de tunnelwand kan aan de onderzijde ook recht worden
 
uitgevoerd. !
 

opmerkingen: 

Constructie 
1.	 Tunnelmiddenlijn K - L en horizontale lijn M - N op de bovenkant 

spoorstaaf (BS) tekenen. Spoorafstand volgens NEM 112. 

2.	 Punt ml op de tunnelmiddenlijn uitmeten en een horizontale lijn door ml 
tekenen. 

tabel voor de waarde c: 

bij tunnels zonder bovenleiding: C 1,5 G bij recht spoor 
C 1, 7 G in bogen 

bij tunnels met bovenleiding: C 1,8 G bij recht spoor 
C 1, 7 G in bogen 

3.	 Bij recht spoor: boog met straal Rl 0,5 A + 0,6 Bl vanuit punt ml 
tekenen (zo ontstaat de vorm van de tunnelwand boven de horizontale lijn 
door ml ). Bij bogen Rl met maat E (NEM 103) vergroten. 
Voorbeeld voor HO: 
gegeven: boogstraal (binnenste spoor) 700, A = 52, B l = 48, E 7 mm 
Rl = 0,5 A + 0,6 Bl + E = 26 + 29 + 7 62 mm 

4.	 De boog met een straal R = 2 Rl vanuit punt m tekenen (zo ontstaat dez z
 
tunnelwand onder de horizontale lijn vanuit ml ).
 

De tegenoverliggende tunnelwand wordt in spiegelbeeld geconstrueerd. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Minimaal toepasbare boogstralen 111 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling	 uitgave 1989 vertaling 1991 

1 Doel 
Het naar schaal verkleinen van afmetingen, zoals dat bijvoorbeeld bij spoor
wegvoertuigen plaatsvindt, kan voor het uitzetten van sporen op modelspoor
wegen in het algemeen niet op de zelfde wijze worden uitgevoerd. Bijzonder 
opvallend is daarbij de meer dan proportionele verkleining in bogen. 
Het beperken van de boogstraalverkleining is zowel uit optisch oogpunt, van
wege een meer werkelijkheidsgetrouwe benadering, alsmede door het mechanisch 
gedrag van de modelspoorvoertuigen noodzakelijk. Daar staat tegenover dat de 
bij het voorbeeld duidelijk aanwezige kinematische invloeden, van een in een 
boog rijdende trein, bij modelspoorvoertuigen nauwelijks een rol van beteke
nis spelen. Zeker indien overgangsbogen volgens NEM 113 worden toegepast. 
In deze aanbeveling zijn alleen de mechanische voorwaarden voor het verloop 

~	 van de boog bepalend. Persoonlijke ideeën over de m~te waarin de werkelijk
heid wordt nagebootst, blijven buiten beschouwing. 

2 Afhankelijkheid tussen voertuig en boogstraal 

2.1 Voertuigen met vaste wielbasis
 
Bij modelspoorvoertuigen waarvan de buitenste
 
assen niet radiaal instelbaar zijn, is de
 
"aanloophoek" alfa tussen wiel en spoorstaaf
 
bepalend (zie afbeelding). Deze hoek mag maxi

maal 12 graden bedragen.
 
Om zowel de wrijvingsweerstand als het risico
 
tot ontsporen te beperken, wordt aangeraden
 
geen kleinere boogstralen te gebruiken dan in
 ! 
de tabel vermeld. 

2.2 Voertuigen op draaistellen ' 
In het algemeen wordt bij modelspoorvoertuigen op draaistellen de mate waarin 
de draaistellen kunnen bewegen, begrensd door de wijze waarop de draaistellen 
zijn bevestigd en door de zijwaartse uitwijking van de koppelingen. ' 
Het toepassen van de in de tabel aangegeven kleinste straal geeft ook bij 
rnodelspoorvoertuigen met draaistellen een goed rijgedrag in de bogen. 

3 Minimaal toepasbare boogstraal
 
De minimaal toe te passen boogstraal wordt bepaald aan de hand van boven

genoemde maatstaven, de wijze waarop de sporen worden gebruikt en de model

spoorvoertuiggroep volgens NEM 103 (G = spoorwijdte volgens NEM 310):
 

~ 
I 

minimaal toepasbare boogstraal 

"'" 

-
-
-

aanbevolen minimaleboogstraal 
voor zijsporen op emplacementen 
voor hoofdsporen op nevenlijnen 
voor hoofdsporen op hoofdlijnen 

normaalspoor-voertuiggroep smalspoor 
A 

22 G 

25 G 
30 G 
35 G 

B 

25 G 

30 G 
35 G 
40 G 

C 

30 G 15 G 

35 G 20 G 
40 G 25 G 
45 G 30 G 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Spoorafstanden 112 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling	 maten in mm uitgave 1985 vertaling 1991 

1. Dit normblad dient als hulpmiddel: 
- Voor het bepalen van de kleinst mogelijke hart op hart afstand van 

sporen in bogen in relatie tot de lengte van de aanwezige 
railvoertuigen. 

-	 Om te controleren of op een bestaande modelbaan, waarvan de spoorafstand 
bekend is, voertuigen van een bepaalde lengte kunnen worden gebruikt. 

2. De hart op hart afstanden bij rechtdoorgaande normaalspoortrajecten zijn 
bij voorkeur niet kleiner dan in de onderstaande tabel vermelde waarden. 

schaalaanduiding Z N TT HO S 0 I 

op de vrije baan 19 25 34 46 63 89 125 
in stations 21 28 38 52 71 103 141 

3. In bogen dient de afstand tussen de sporen te worden vergroot. De minimaal 
toe te passen afstand en de relatie tot de in NEM 103 onderverdeelde 
voertuiggroepen A, B en C zijn in de navolgende tabel aangegeven. De voor 
voertuiggroep A aangegeven waarden dienen als absolute minima, ook al wordt 
niet gereden met voertuigen op draaistellen. 

De aangegeven hart op hart afstand dient reeds bij het begin van de boog te 
zijn gerealiseerd. 

tabel met spoorafstanden in bogen.	 ! 

schaalaanduiding I z N TT HO S 0 II I I I I I 
straal van het , voertuiggroepen 
binnenste spoor A B C I A B C A B C I ABC I A B C I A B C I A. B CI 

175 21	 23 25 31 / / /	 / / /	 / / /	 / / / / / / / /
200 20	 22 24 30	 33 / /	 / / /	 / / /	 / / / / / / / /
225 19	 21 23 29	 32 35 /	 / / /	 / / /	 / / / / / / / /
250 19	 20 22 28	 31 33 40 / / /	 / / /	 / / / / / / / /
275 19	 20 21 27	 30 32 39	 44 / /	 / / /	 / / / / / / / /
300 19	 19 21 27	 29 31 38	 42 46 /	 / / /	 / / / / / / / /
325 19	 19 20 37	 41 4526	 28 30 57 / / /	 / / / / / / / /
350 19 19 20 26	 28 29 36	 40 43 55	 62 / /	 / / / / / / / /
400 19 19 19 25	 27 28 35	 38 41 53	 59 64 /	 / / / / / / / /
450 19	 19 19 34	 37 4025	 26 27 51	 57 61 76 / / / / / / / /
500 19 19 19 25	 25 26 34	 36 38 50 55 59 74	 83 / / / / / / /
550 19	 19 19 34 35 37 72	 80 8825	 25 26 49	 53 57 / / / / / /
600 19	 19 19 48	 52 5525	 25 26 34 34 36 70	 78 84 116 / / / / /
700 19	 19 19 34 34 35 46	 50 52 67 74 80 110 125 /25	 25 25 / / /
800 34 34 34 46 48 5019 19 19 25	 25 25 65	 71 76 106 119 130 / / /
900 19 19 19 34 34 34 46	 47 48 64	 68 7325	 25 25 103 114 123 154 / /

1000 19	 19 19 34 34 34 46 46 47 25	 25 25 63	 66 70 100 110 118 149 166 /
1200 19 19 19 25	 25 25 34 34 34 46 46 46 63	 64 67 96	 104 111 142 155 169 
1400 19 19 19 25	 25 25 34 34 34 46	 46 46 63	 63 64 93 99 105 136 147 159 
1600 19 19 19 34 34 34 25	 25 25 46	 46 46 63 63 63 91 96 101 132 141 151 
1800 19	 19 19 25	 25 25 34	 34 34 46 46 46 63	 63 63 89 93 98 129 137 145 
2000 19 19 19 25	 25 25 34	 34 34 46 46 46 63	 63 63 89 91 95 126 133 140 
2500 19	 19 19 25	 25 25 34	 34 34 46 46 46 63	 63 63 89 89 90 125 126 132 
3000 19	 19 19 25	 25 25 34 34 34 46 46 46 63	 63 63 89 89 89 125 125 126 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Overgangsbogen 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSB MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

113 
blad 1/4 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1987 vertaling 1991 

1. Functie en toelichting 
Indien een boog rechtstreeks op een recht spoor of een tegenboog aansluit, 
- ondergaan de voertuigen een zijwaartse ruk door de plotselinge 

richtingsverandering, 
- ondergaan de kopeinden van de opeenvolgende rijtuigen een tegengestelde 

verplaatsing ten opzichte van elkaar. 

Om dit storende verschijnsel te beperken, wordt het gebruik van overgangs
bogen (OB) in de vrije baan en doorgaande sporen op emplacementen aanbevolen. 

De overgangsboog is een boog met een geleidelijk veranderende straal die 
verloopt van oneindig bij de aansluiting aan het rechte spoor, tot de straal 
van de boog waarop wordt aangesloten. 
Het effect van een overgangsboog is het grootst bij kleine boogstralen. Bij 
een straal van tenminste 60 x G '), kan de overgangsboog achterwege blijven. 

2. Uitvoering 
Elke helft van een overgangsboog vervangt een overeenkomstig deel recht en 
gebogen spoór. 

Ten behoeve van het aansluiten van de overgangsboog aan het rechte,
 
respectievelijk het gebogen spoor wordt:
 
- het rechte spoor met de waarde f evenwijdig verschoven (afbeelding 1)
 
- of de straal van de boog met de waarde f verminderd (afbeelding 2).
 

! 

afbeelding 1 afbeelding 2 

I 

I 
I  +

a: 

--j---------------T-------- Aa
 
f+----~--- --.1.

0 

t ---+1
 

-I a 
L L

f--- '2 --- ~--"2 ---f 

L-----~ t------- L -----~ 

Tegenbogen met een overgangsboog kunnen zonder recht tussenspoor op elkaar
 
aansluiten.
 
Bij gebruik van verkanting is NEM 114 van toepassing.
 

r'\ 1) G is spoorwijdte zie NEM 010. 

a: : 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I---t--
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vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 113 Blad 2/4 

uitgave 1987 vertaling 1991 

3 . ~Hmetingen
 

Als richtlijnen voor een overgangsboog gelden de waarden in afbeelding 3.
 

L ~ lengte van de overgangsboog .
 
f • de zijwaartse verplaatsing van het rechte spoor
 

respectievelijk vermindering van de boogstraal 
AO • aanvang overgangsboog 
EO • eind overgangsboog 
R • boogstraal 

afbeelding 3 

---ÄÖ--------------------~~~~----------~I--+I-

j, L ./ 

Om 
uit 

de waarden L en f voor een bepaalde boog 
twee methodes worden gekozen. 

met een straal R te herleiden kan 

3.1 
Bij 
tabel 

Het 
deze 

1 

tabel 

gebruiken van richtwaarden 
methode geldt voor iedere spoorwijdte 

spoor~ijdte G I 6,5 9 12 16,5 22,5 32 

waarde f I 4 6 9 13 18 

een c

45 

25 

onstante waarde f volgens 

De lengte van de overgangsboog wordt berekend met de formule 
L = J f x 24 R maar kan ook aan tabel 2 worden ontleend. 

tabel 2 

R 
G 

6,5 
9 

12 
16,5 
22,5 
32 
45 

! 

150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 2000 

100 110 120 135 145 160 
130 1[.0 155 170 185 195 220 

190 210 225 240 270 295 320 
275 295 330 360 390 415 465 

395 430 465 500 560 610 660 
550 590 655 720 780 830 930 

775 850 915 980 1095 

3.2 Het toepassen van overgangsbogen met lengte naar keuze 
Als met beide hierna genoemde voorwaarden rekening wordt gehouden kan de 
lengte L van de overgangsboog onafhankelijk van 
- de waarde L is kleiner dan R, bij voorkeur kl
- de waarde L is tenminste gelijk aan de lengte 

voertuig dat op de modelbaan wordt ingezet. 

de boogstraal worden 
einer dan 0,8 x R 

van het langste 

gekozen. 

De waarde 
tabel 3. 

f is een afgeleide van L : R en wordt berekend aan de hand van 

tabel 3 L / R <0,6 0,6 - 0,8 >0,8 
vermijden 

f L x L L x L L xL 
24 x R 23 x R 22 x R 



vertaling: FEBELRAIL en de NEDERL~~SE HODELSPOOR FEDERATIE. NEM 113 blad 3/4 

uitgave 1987 vertaling 1991 
4. Constructie 2)
 
Nadat de waarden L en f zlJn vastgesteld, kunnen de punten AO (aanvang
 
overgangsboog) en EO (eind overgangsboog) als volgt worden gemarkeerd:
 
- Teken op een afstand van YE = 4 x f een lijn evenwijdig aan het rechte
 

spoor. Op het snijpunt van de lijn en de boog bevindt zich het punt EO 
(zie afbeelding 4). 

- Laat vanuit het punt EO een loodlijn neer op het rechte spoor. Bepaal 
hieruit met behulp van L het punt AO. 

Voor de constructie van overgangsbogen kan uit twee methoden worden gekozen. 

4.1 Constructie met behulp van tussenliggende punten 
De punten Yi vormen een (onder)deel van het coördinaat YE en worden berekend 
aan de nand van tabel 4. 

afbeelding 4 

.--:.f-ÄÖ - - - - - -- - - -. - --- - - - - - - - - - - ~ - - - 
0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,5 L 0) L 0,8 L 0,9 L 

f---------- Xj	 .1
t--------------L---------------+i 

-,.  - - -:- >=" 

ta be 1 4 0 0,3 L I 0,4 L I 0,5 L I 0,6 L I 0,7 L I 0,8 L I 0,9 L I 1,0 LXi I 

O,03YE I O,06YE IO,12YE=~fl 0,21YE I O,33YE I O,49YE I O,72YE I 1YE=4fYi I	 0 

voorbeelden:	 gegeven: spoorwijdte G = 16,5 en straal R 600 

methode 3. 1 :	 waarde f volgens tabel 1 : f 9 
!

lengte OB volgens tabel 2: L 360 . 
coördinaat YE 4 x f 36 

Uit tabel 4 ZlJn de tussengelegen coördinaten af te leiden, bij waarde 
Xi = 0,7 L is Yi = 0,33 YE. Yi wordt 0,33 x 36= ±12 enz. 

methode 3.2:	 gekozen lengte van de OB: L 0,7 R 420 
waarde f volgens tabel 3: f L x L / 23 x R ±13 
coördinaat YE 4 x f 52 

Uit tabel 4 zijn de tussengelegen coördinaten af te leiden, bij waarde 
Xi = 0,7 L is Yi 0,33 YE. Yi wordt 0,33 x 52= ±17 enz. 

Opmerking:	 bij kleine spoorwijdten is het als regel voldoende de punten 
0,3 x L, 0,5 x L en 0,7.L te bepalen. 

2)	 omdat veel modelspoorwegbouwers zich in het algemeen tot enkele 
boogstralen beperken, wordt aangeraden, aan de hand van de hiervoor 
beschreven constructie methodes, mallen voor de gewenste overgangsboog 
te vervaardigen. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Verkanting 114 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling. maten in mm uitgave 1983 vertaling 1991 

1. Doel en begrip 
De verkanting dient bij 
bewerkstelligen. De door het 
versnelling wordt door 

het voorbeeld om een 
berijden van de 

een verhoogde ligging 

verhoogde veiligheid in bog
boog opgewekte zijdelingse 
(maat h) van de buitenste 

en te 

spoorstaaf ten opzichte van de binnenste spoorstaaf geheel of ten dele 
gecompenseerd (afbeelding 1). 

afbeelding 1 

c: 

G 

Op de modelbaan is een verhoogd plaatsen om dynamische redenen niet 
noodzakelijk; sterker nog, zij verhoogt de kans op het naar binnen omvallen 
van de voertuigen. 

Om deze reden dient een op optische gronden gestoelde verhoging de waarde 
G:1S niet te overschrijden. Aanbevolen wordt: 

G 6,5 9 12 16,5 22,5 32 45 

h max 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 3 f 

2. Uitvoering
 
In bogen wordt voor de binnenste spoorstaaf de vlakke baan dan wel de helling
 
van het rechtdoorgaande spoor aangehouden, terwijl de buitenste spoorstaaf.
 
met de maat h ten opzichte van de binnenste spoorstaaf wordt verhoogd.
 

Bogen met een verkanting dienen van overgangsbogen (NEM 113) te zijn 
voorzien. De helling waarover de buitenste spoorstaaf naar de verkanting 
oploopt dient gelijkmatig te verlopen en moet even lang zijn als de 
overgangsboog. 

afbeelding 2 buitenste spoorstaaf 

----~,~~~~~~---]~-- binnenste spoorstaaf 

AD 

-----_-!-__c::::"=_:- ~ _ 

Aa L. 

lR.__ \ EO 



Normen Europese Hodelspoorwegen NEM 

Spoorstaafprofiel en lassen 120 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSFOOR FEDERATIE. een blad 

Norm maten in mm uitgave 1980 vertaling 1991 

Spoorstaaf 

Tabel 

A B C D E K R bij voorkeur 
nominale tole- max max gebruiken voor 

maat rantie spoorwijdte 

l,S + 0,1 1,3 0,6 + 0,1 0,2 0,4 0,45 0,1 6,5 9 
2 + 0,1 1,9 0,8 + 0,1 0,25 O,S 0,6 0,2 9 12 16,5 
2,5 + 0,2 2,2 I, 0 + 0,2 0,3 0,6 0,75 0,3 16,5 22,5 
3,5 + 0,2 3,0 l,S + 0,2 0,5 0,9 1,1 0,4 32 
5 + 0,2 4,4 2,2 + 0,2 0,7 1,2 l,S O,S 45 

Bij het bevestigen van de spoorstaaf met railspijkers afmeting H' volgens
 
NEH 310 in acht nemen.
 

[ 

opmerking: maten B en K zijn richtlijnen. 

Spoorstaaflassen 

~::~:=~-::j---------~ ~ 
-Fff~-- ~-B- uitv. 1 

Spoorstaaflassen bestaan in verschillende uitvoeringen. Uitvoering 1 komt het 
meest voor. De lassen moeten mechanisch en eventueel ook elektrisch een 
bedrijfszekere verbinding waarborgen. 
De lengte van de las dient ongeveer het viervoudige van de hoogte van de 
spoorstaaf te bedragen. Een lip aan de uiteinde van de las vergemakkelijkt 
het inschuiven van de voet van de spoorstaaf. 
Vaste lassen dienen steeds aan de linkerspoorstaaf (gezien vanuit het midden 
van het spoor) bevestigd te zijn. 

uitv. 2 uitv. 3 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Tandrad~poorwegen 121 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFCOR FEDERATIE. blad 1/2 

Aanbeveling maten in mm	 uitgave 1990 vertaling 1991 

1 Doel
 
In deze aanbeveling z1Jn de maten vastgelegd voor een bedrijfszeker tandrad

bedrijf. Bij de herleiding van de geldende ISO-normen voor evolventever

tanding wordt rekening gehouden met in de handel beschikbare hulpmiddelen.
 

2	 Bij het grootbedrijf gebruikte systemen 
2.1	 Systeem Riggenbach 

Twee verticale hoekijzers (wangen) met ingelaste of geklonken 
trapeziumvormige tanden. 
Steek 100 mmo 

0000000 

,~ 2.2	 Systeem Strub 
Heugelprofiel vervaardigd uit een spievormige spoorstaaf. 
Steek 100 mmo 

2.3	 Systeem Von Roil 
Enkelvoudige heugelprofiel met een lamelbreedte tot 120 mmo 
Steek 100 mmo 

! 

2.4	 Systeem Abt 
Dubbele heugel met een lamelbreedte tot 35 mmo De lamellen zijn ten 
opzichte van elkaar over de lengte van een tand 60 mrn verschoven. 
Steek 120 mmo 

@ @ 

2.5	 Overige systemen 
Het systeem Klose verschilt alleen in constructieve details met het 
systeem Riggenbach. 
De systemen Marsh (geleidingsprofielen met ronde tanden) en Locher (twee 
tegenover elkaar geplaatste horizontale heugels met een afstand tussen 
de tanden van 85 mrn) blijven in deze norm buiten beschouwing. 

3 Hoogte van de heugel 
Bij gemeenschappelijk gebruik van adhesie- en tandradvoertuigen moet, met het 
oog op het rijden over wissels, de heugel boven de bovenkant spoorstaaf (BS) 
liggen. De hoogte waarop de heugel ligt is bij het grootbedrijf zelfs bij 
toepassing van het zelfde systeem vaak verschillend. Onderling uitwisselen 
van de voertuigen is daardoor niet altijd mogelijk. 
Bij tandradspoorwegen waar uitsluitend met tandradvoertuigen wordt gereden 
kan de heugel lager liggen. Dit vraagt echter ingewikkelde 
wisselconstructies. 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 121 blad 2/2 

maten	 in mm uitgave 1990 vertaling 1991 

Afgezien van de hoogte waarop de heugel ligt z~Jn de systemen Riggenbach, 
Strub en Von Roll onder bepaalde voorwaarden te combineren. 

4 Definities 
Steekcirke1 tk theoretische cirkelómtrek tussen twee tandwielen of 

tussen tandwiel en heugelprofiel. 
Steek t afstand tussen het midden van twee tanden gemeten op 

de steekcirkel of steeklijn. 
Modulus m berekeningsfactor voor de diameter van het tandwiel 

afhankelijk van de tandgrootte. 
m t: phi (phi =3,1416) 

Kophoogte hk m 

Voethoogte ~ 1,166 x m 
Tandhoogte h h.r + hk = 2, 1 6 6 x m 
Aantal tanden z 
Diameter steekcirkel do z x m 
Diameter kopcirkel d k 
Afstand steeklijn-BS a 
Tandbreedte tandwiel b 

+ 

5 Modeluitvoering 
De heugelprofielen bij modelspoorwegen worden naar het voorbeeld vernoemd, 
met als aanvulling de steek: 

t 100 Riggenbach / Strub / Van Roil
 
t 120 Abt
 

.~.	 In tegenstelling tot het voorbeeld wordt bij modelspoorwegen de afstand 
tussen de steeklijn en bovenkant spoorstaaf wel vastgelegd. Dit om 
uitwisseling van materieel mogelijk te maken. 

tabel 
schaal m a b 

aanduiding I t 100 t 120 I malt 

HO 0,4 0,4 0.6 0,9 
S 0,5 0,6 0,75 1,2 

° 0,7 0,8 1,1 1,7 
I 1 1,25 l,S 2,5 

Il l,S 1,75 2,15 3,5 
III 2 2,5 3 5 

IV 3 3,5 4,35 7,25 
V 4 5 6 10 

VI 6 7 8,75 14,5 

Opmerking voor schaal N en TT: 
Voor een bedrijfszeker tandradbedrijf is een modulus van 0,4 of groter 
noodzakelijk. Een enigszins op schaal uitgevoerd heugelprofiel is niet te 

~ realiseren. Zo nodig kunnen de maten voor schaal HO worden gebruikt. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Doorsnede van de aardebaan 
bij normaalspoor 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

122 
een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1989 vertaling 1991 

1. Deze aanbeveling bevat de maten voor het nabouwen van een aardebaan bij 
normaalspoor. Onder de aardebaan wordt in deze aanbeveling zowel de onderbouw 
(spoordijk) als de bovenbouw (railbedding) verstaan. 

2. De afbeelding toont de standaard doorsnede bij een enkelsporig recht 
baanvak. Bij het maken van bijzondere landschapsvormen, bijvoorbeeld 
rotswanden of keermuren, kan van de standaarddoorsnede van de onderbouw 
worden afgeweken. 

cl 

BS ..... 
bovenbouw 

tabel 

schaal
aanduiding 

spoorwijdte 
G 

1) 
a b c d e : 

'

t. 
h 

Z 6,5 12 16 
I 

28 4 2 2 6 
N 9,0 16 22 38 5 3 3 7 

TT 12,0 22 28 50 7 4 4 8 
HO 16,5 30 38 70 10 5 6 10 

S 22,5 40 52 94 14 7 9 12 
0 32, 0 58 76 134 20 9 12 16 
I 45,0 82 106 188 26 12 17 22 

Opmerking 1): geldt alleen voor houten dwarsliggers. 

3. Bij baanvakken met meer sporen (voor de spoorafstanden zie NEM 112) kan 
het ballastbed doorlopen; bij sporen die op een emplacement naast elkaar 
liggen kan een looppad op dezelfde hoogte als de dwarsliggers worden gemaakt. 

4. Zie voor verkanting in bogen NEM 114. 

5. Op het inspectiepad kunnen seinen, bovenleidingmasten en dergelijke worden 
geplaatst, men dient echter wel op het profiel van vrije ruimte te letten 
(NEM 102 en 103). 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Doorsnede 

bij 
van de aardebaan 
smalspoor 123 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm	 uitgave 1991 vertaling 1991 

1.	 Deze aanbeveling bevat de maten voor het nabouwen van een aardebaan bij 
smalspoor. Onder de aardebaan wordt in deze aanbeveling zowel de onder
bouw (spoordijk) als de bovenbouw (railbedding) verstaan. 

2.	 De afbeelding toont de standaarddoorsnede bij een enkelsporig recht 
baanvak. Bij het maken van bijzondere landschapsvormen, bijvoorbeeld 
rotswanden of keermuren, kan van de standaarddoorsnede van de onderbouw 
worden afgeweken. Maat "e" dient echter te worden aangehouden. 

Opmerking: 1) Bij een moderne onderbouw wordt voor de waterafvoer gebruik gemaakt van ondergrondse buizen. 
tabel m 

schaalaanduiding spoorwijdte G a b c k f h 2) 

Nm 6,5 12 14 26 2 l,S 4 
TTm 9 15 18 35 3 2,5 5 
HOm 12 21 25 48 4 3 6 

Sm 16,5 28 34 66 5 3,5 8 
Om 22,5 40 49 94 7 5 11 
Im 32 56 69 132 9 6 16 

Urn 45 80 98 188 13 9 22 

Opmerking: 2) Bij het uitbeelden van een oudere srna1spoorlijn met een lichte bovenbouw, is de hoogte 
hiervan 2/3 h. 

tabel e 
schaalaanduiding  spoorwijdte G , a I b I c I k f I h I 

TTe 6,5 12,5 15 25 3 2,5 I 3,5 
HOe 9 li 22 35 t. 3 4,5i 

Se 12 23,5 30 48 5 3,5 5,5 
Oe -16,5 33 42 68 7 5 7 
Ie 22,5 47 60 96 9 6 10 

Ue 32 67 85 136 13 9 14 
IIIe 45 94 120 194 19 12 20 

tabel i 3) 
schaalaanduiding spoorwijdte G a b c I k I f I h 4) 

HOi 6,5 15 20 35 4 3 -
Si 9 20 27 47 5 3,5 -
Di 12 29 38 67 7 5 -
I! 16,5 41 53 94 9 6 -

IIi 22,5 58 76 133 13 9 -
UI! 32 81 106 188 19 12 -

Opmerkingen: 3) Tabel "i" geldt niet voor industriële smalspoor. 
4) Geen afmetingen, daar bij het grootbedrijf het ballastbed meestal rechtstreeks op de 

onderbouw wordt gelegd. 

3.	 Zie voor verkanting in bogen NEM 114. 
4.	 Op het inspectiepad kunnen seinen, bovenleidingmasten en dergelijke 

worden geplaatst, men dient echter wel op het profiel van vrije ruimte 
volgens NEM 104 te letten. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

en kruisingen 
pu ntstu kken 

Wissels 
met vaste 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. 

124 

NEM 

een blad 

Norm uitgave 1984 vertaling 1991 

1. l'untstuk 

strijkregel 

vleugel 

puntstuk 

--

1,5 F 

~O,6 G---+l 

-- --r 
I 

! 

2. Wisseltongen 

.~. 

-

Toelichting: 
1. De maten F, Fa en G z~Jn ontleend aan NEM 310. 
2. De strijkregels mogen niet boven de bovenkant van de spoorst~af uitsteken. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Vaste kruisstukken 
bij rechte kruisingen 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE, 

NEM 

127 
een blad 

Norm maten in mm uitgave 1980 vertaling 1991 

----

wiel 
(NEM 311) 

grootste geleidende lengte 

\ 
S. tan ei. ~J.

. 2 2x 

lengte zonder geleiding F'.X - ~ 

2x 

~ --
__...,U ~tf)_...L......,~=-_~ M _ ___- --- ----- r -\L 

Kruisingshoek 1 x 
X • eot ei. 

--

Voor maat G, C, S en F, zie NEM 310.
 
Bij kruisingen en engelse wissels dienen ter verminàering van de afstanà
 
zonder geleiding L de grenswaarden S max en F min te worden nagestreefd.
 

spoorwijdte G 
aanbevolen maten S max F min C min G 

6,5 
9,0 

12,0 
16,5 
22,5 
32,0 
45,0 

5,2 
7,3 

10,1 
14,1 
19,5 
28,0 
39,3 

0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,4 
1,9 
2,5 

5,9 
8,1 

11,0 
15,2 
20,9 
29,9 
41,8 

6,6 
8,9 

11,9 
16,3 
22,3 
31,8 
44,3 

I Verklaring 

S + F = C 
.F+C=G 

(zie NEM 310) 

Opmerkingen: S max en C min volgens NEM 310. 
- F min overeenkomstig NEM 310 berekend. 

Een afwijking van de nominale waarde G is bij recht spoor te 
verwaarlozen. 

Indien de afstand zonder geleiders bij het puntstuk groter is dan de 
werkelijke geleiding van het wiel bestaat het risico van ontsporen, vooral 
bij een kruisingshoek van minder dan 10°, 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Rijdraadpositie 201 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Norm	 maten in mm uitgave 1979 vertaling 1991 

Deze norm bepaalt de positie van de rijdraad van de bovenleiding bij het 
uitbeelden van Europese normaal- en breedspoorwegen. 

maximale hoogte 
normale hoogte 

minimale hoogte 

s!s
"......_-- maximale zijwaartse afwijking 

M 

I
 

I "
 

BS 

tabel 

schaal
aanduiding 

l) 2) 
S 

1) 
Hl 

3) 
H2 

1) 
H3 

Z 
N 

TI 
HO 

S 
0 
I 

3 
3,5 
4,5 
6 
8 

11 
15 

26 
35 
45,5 
62 
82,5 

114 
157 

28 
38 
50 
69 
93 

130 
181 

30 
40 
52,5 
73 
98,5 

139 
194 

! 

Opmerkingen 
1)	 De maten S, Hl en H3 zijn de grenswaarden voor een goed bedrijf. De 

rijdraad dient zodanig aangelegd en onderhouden te worden dat de positie 
van de rijdraad ook onder invloed van de opwaartse druk van de stroom
afnemer(s), de geleiding in bogen, temperatuurwisselingen enz., de door 
deze maten ingesloten ruimte niet verlaat. 

2)	 Op rechte trajecten dient de rijdraad, met in achtneming van de maat S, 
in een zigzag-vorm worden opgehangen om een gelijkmatig slijtage van het 
sleepstuk te bewerkstelligen. 
Enkele spoorwegmaatschappijen (bijvoorbeeld de SBB) gebruiken 
stroomafnemers met zeer smalle sleepstukken. Worden dergelijke smalle 
stroomafnemers op schaal nagebouwd, dan moet de grootst mogelijke 
zijwaartse afwijking S proefondervindelijk worden vastgesteld. 

3)	 De maat H2 wordt over het algemeen op de vrije baan toegepast. Op 
stations-emplacementen is de rijdraad vaak wat hoger opgehangen en in 
tunnels en onder bruggen, afhankelijk van de noodzaak daartoe, wat 
lager. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Stroomafnemers bij bovenleiding 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

202 
een blad 

Norm	 maten in mm uitgave 1979 vertaling 1991 

Deze norm beschrijft de breedte van het sleepstuk (schuitje) alsmede de werk
posities van de stroomafnemer bij gebruik van bovenleiding volgens NEM 201. 

NEM 202 
waarvan 
voertuig 

wordt gebruikt in combinatie 
de stroomafnemers recht boven 

in het spoor houden (spillen 

met NEM 201 voor traktievoertuigen, 
de punten zijn aangebracht, die het 
van de draaistellen of buitenste assen 

bij vaste assen). Indien de positie van de stroomafnemer daarvan beduidend 
afwijkt, dienen de benodigde maten proefondervindelijk te worden vastgesteld. 

BI nuttige breedte van het sleepstuk 

H2 hoogste werkbare stand 

werkbare bereik 

Hl laagste werkbare 

B2 breedte van het 

N 

I ...
:r: 

yBS
I 

tabel 

schaal- 2) 1)
 
aanduiding BI B2 Hl
I I	 I I 

Z 10 -	 0,38 +	 0.3 
N 10,5 +	 0.5 14 -	 O,S 

IT 14 + 0,7 18,5 -	 0,7 
HO 25 -	 119 +	 1 

S 25 +	 l,S 33 -	 l,S 
0 45 -	 234 +	 2 
I 62 -	 347 +	 3 

Opmerkingen 
1)	 De maten Hl en H2 geven het bereik aan 

storingvrij dient te functioneren. 
Voor de neergelaten, niet in werkende 
omgrenzingsprofiel H4 van NEM 301. 

25 
34 
44 
60 
80 

111 
153 

waarbinnen de 

stroomafnemer, 

stand 

sleepstuk 

! 

1) 
H2 

31 
41 
54 
iS 

101 
142 
198 

stroomafnemer 

geldt het 

2)	 Het sleepstuk volgens deze norm is breder dan de volgens schaal 
verkleinde sleepstukken van enkele spoorwegmaatschappijen (b.v. SBB). 
Bij toepassen van deze stroomafnemers in de juiste schaal, dient 
opmerking 2), 2e alinea van NEM 201 in acht te worden genomen. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Omgrenzing 

van spoorwegvoertuigen 301 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Norm maten in mm uitgave 1979 vertaling 1991 

De onderstaande omgrenzing van spoorwegvoertuigen geldt voor modellen van 
Europese normaal- en breedspoorvoertuigen. 

Modelspoorvoertuigen dienen zoveel mogelijk op schaal te worden nagebouwd. 
Alle onderdelen, ook de neergelaten stroomafnemers 1), dienen zich binnen de 
omgrenzing te bevinden. 

Stroomafname, beveiligings-, ontkoppel inrichtingen en dergelijke, mogen zich 
in het gearceerde gedeelte boven de bovenkant spoorstaaf bevinden. 

I 
82 

I

~ 

:::;::: 

,. 
.~ 

. 
I 
I 

81 
! 

M I:::;::: 

.....,0 I 
G 

,.I / / 

t I 

'<"" 

I 

tabel 

schaal
aanduiding 

G BI B2 Hl H2 H3 H4 

Z 6,5 17 11 1 2 17 23 
N 9,0 23 14 1 3 24 32 

TT 12,0 30 18 l,S 4 32 42 
HO 16,5 40 26 2 5 44 57 

S 22,5 54 35 3 7 59 75 
0 32,0 78 48 4 10 83 106 
I 45,0 110 68 5 13 115 146 

Opmerking: 1) Zie voor het werkgebied van de stroomafnemer NEM 202. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Buffers 303 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1987 vertaling 1991
 

1 Doel
 
Deze norm bepaalt de plaats en afmetingen van de buffers aan modelspoorvoer

tuigen en stoot jukken. Door enkele voor modelspoorwegen geldende criteria is
 
het noodzakelijk om ten dele af te wijken van de voor het grootbedrijf in de
 
RIV en RIC vastgelegde grensmaten. In het bijzonder moet hiervoor:
 
- bij het toepassen van de verschillende verkleiningsschalen (bij schaal 0),
 

het gemeenschappelijk gebruik zijn gewaarborgd, 
- een ongehinderd functioneren van zijwaarts zwenkende koppelingskoppen onder 

de buffers kunnen plaatsvinden. 
Speciale eisen worden gesteld aan het verloop van de sporen indien buffer aan 
buffer wordt gereden. De hiervoor geldende criteria vallen buiten het kader 
van deze norm. 

2 Bufferafstand- en hoogte 
Het midden van de buffers (zie afb. 1) wordt vastgesteld aan de hand van 
tabel 1. Daarbij dient erop te worden gelet dat in relatie met de afmetingen 
van de bufferschijf (punt 3) de afstand u (afstand tussen bovenkant spoor
staaf en onderzijde bufferschijf) niet onder het aangeven minimum mag komen. 
tabel 1 

schaalaanduiding a h u min 

Z 8,0 + 0,1 - 0,1 5,0 + 0,3 - 0,3 3,9 
N 11,0 + 0,1 - 0,1 6,7 + 0,3 - 0,3 5,4 

TT 14,5 + 0,2 - 0,2 8,9 + 0,4 - 0,4 7,1 
HO 20,0 + 0,2 - 0,2 12,2 + O,S - O,S 9,8 

S 27,5 + 0,3 - 0,3 16,5 + O,S - 0,6 13,3 
0 39,5 + 0,7 - 0,7 23,6 + 0,7 - I, 0 18,8 
I 54,5 + 0,5 - 0,5 33,0 + 0,5 - l,S 26,2 

afbeelding 

---, 
J

I 

3 Bufferschij f 
De minimale afmetingen voor diameter d van de bufferschijf staat vermeld in 
tabel 2. Indien de buffers aan de boven en onderzijde worden afgeplat (zie 
afb. 2b) gelden de in tabel 2 vermelde waarden voor de maat e. 

I 

afbee lding 2a afbeelding 2b --· "I._._._..t--(!)iI 0 ~ 
I 

Bij spoorwegvoertuigen, waarvan het voorbeeld tot 1961 werd gebouwd zlJn de 
bufferschijven zodanig uitgevoerd, dat als men met de rug naar het voertuig 
staat de rechterbufferschijf bol en de linker vlak is. (zie afb. 3). Bij 
spoorwegvoertuigen vanaf bouwjaar 1961 zijn beide bufferschijven bol. In 
tabel 2 staat de straal r van de ronding vermeld. 
tabel 2 afbeelding 3 

schaalaanduiding d min dl min e min r min 

Z 
N 

TT 
HO 

S 
0 
I 

1,6 
2,0 
2,8 
3,8 
5,2 
7,6 

10,6 

1,7 
2,3 
3,1 
4,3 
5,8 
8,3 

lI,S 

0,8 
1,0 
1,4 
1,9 
2,6 
3,8 
5,3 

7 
10 
13 
18 
24 
34 
47 

~ Opmerking: de waarden dl gelden voor spoorwegvoertuigen waarvan het voorbeeld vanaf 1939 werd gebouwd. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Doorgangsinrichtingen 

vouw rubberbalg 304 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1991 vertaling 1991
 

Deze aanbeveling bevat de voor het oog belangrijkste afmetingen van door

gangs inrichtingen van vrij te koppelen modelspoorrijtuigen.
 
Constructieve beperkingen bij modelspoorvoertuigen maken aanpassingen ten
 
opzichte van de bij het grootbedrijf gebruikte maatvoering noodzakelijk.
 

vouwbalg rubberbalg 
I 

I 
'a: 

I I 
-~I 

ob., 

lljl Ij 

~I 

_.*~-.. , 

1. 

, I 

-ffi J...----'--r---l 
I 

~I 

:I. 

.él I 
I 0

Till-., I 

~ 
I I . . ,:c 14 ja) 

BS ' 

I. 

.r: 

inge
schoven 

_J..-,;...-J0----t- uitge
schoven 

I 

I

--<:tii I 
-::  0 'a 1) 
.r: 0 foll..f-----I,.=-!....---~~I 

BS ... 

.r: 

1. .1tabel 

schaal vouwbalg rubberbalg 
aanduiding hl 

/hZ.Z)1
mln 

bI c 3) R h3 h4.Z) I 
mln 

bZ 

I 
d 

·r 
e 

Z 15,7 0,6 4,4 0,5 11 15,1 0,9 6,2 I, Z 0,7 
N Zl,6 0,8 6 0,6 15 ZO,7 1,3 8,5 1,6 1 

TT 28,8 1,1 8,2 0,7 20 27,6 1, 7 11,3 2,2 1,3 
HO 39,7 1,5 11,3 0,9 28 38,1 2,3 15,6 3 1, 7 

S 53,9 2 15,6 1,1 38 51,8 3, 1 21,3 4.1 2,3 

° 76,7 2,9 22,Z 1,6 54 73,7 4,4 30,2 5,8 3,3 
1 107,8 4,1 31,2 2,Z 75 103,6 6,3 42,5 8,1 4,7 

Opmerkingen: 
1) De buffermaten a en h uit NEM 303 aanhouden. 
Z) Maten h2 en h4 zo klein mogelijk kiezen; ze worden slechts zoveel groter 

dan h2 min. en h4 min. genomen, dan voor de vrije werking van 
koppelingen en buffers noodzakelijk is. 

3) De maat c betreft het zichtbare deel van de vouwbalg-raam. 
4) De uitgeschoven vouwbalg mag niet verder komen dan het einde van de 

buffers. 
5) Bij het gebruik van buigzame of beweegbare rubberbalgen mogen deze 

slechts de halve afstand van e voorbij de bufferschijf steken. 

Bij de schaalmodellen die van niet beweegbare of stugge doorgangsinrichtingen 
zijn voorzien dient een goede werking van de koppeling te worden gewaarborgd 
(zie NEM 352 / 356 / 360 / 362). Indien noodzakelijk mag de uitgeschoven 
vouwbalg aan onderzijde open zijn. 



Normen Europese Modelspborwegen NEM 

Wielstellen en sporen 310 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. blad 1/2 

Norm maten in mm uitgave 1977 vertaling 1991 

Deze norm vormt de basis voor het controleren van sporen, wissels en 
kruisingen enerzijds en wielen respectievelijk wielstellen anderzijds. De 
volgens NEM gebouwde modelspoorwegen dienen aan deze norm te voldoen. Er is 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de NMRA normen S3, S4 alsmede met de 
NMRA aanbeveling RP25. 
Terwille van de bedrijfszekerheid wijken een aantal maten af van een juiste 
schaalverhouding. 

.)-,.-,,.:::r.--i- H' lt) 

BS = bovenkant spoorstaaf
 
BS'= referentielijn voor alle horizontale maten in deze norm.
 

tabel
 

Maattabel voor spoor wielstel wiel 

1) 
Spoorwij dte G 
nominaal max 

2) 
C 

min 
S 

max 

3) 4) 
F H 

max . min 
K 

max 
B 

min 

5) 
N 

min 
T 

min max 

6) 
D 

max 
P 

6,5 
9,0 

12,0 
16,5 
22,5 
32,0 
45,0 

6,8 
9,3 

12,3 
16,8 
22,8 
32,3 
45,3 

5,9 
8,1 

11,0 
15,2 
20,9 
29,9 
41,8 

5,2 
7,3 

10,1 
14,1 
19,5 
28,0 
39,3 

0,75 
1,0 
1, 1 
1,3 
1,6 
2,2 
2,8 

0,6 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
2,2 

5,9 
8,1 

11,0 
15,2 
20,9 
29,9 
41,8 

5,25 
7,4 

10,2 
14,3 
19,8 
28,4 
39,8 

1,55 
2,2 
2,4 
2,8 
3,5 
4,7 
5,7 

0,41 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
1,2 
1,5 

0,46 
0,6 
0,7 
0,9 
1 , 1 
1,4 
1,7 

0,6 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
2;2 

0,1 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,40 
0,50 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. NEM 310 blad 2/2 

uitgave 1977 vertaling 1991 

1) 
Opmerkingen: 
Op recht spoor bij voorkeur de nominale waarde aanhouden. In bogen is 
een verwijding van de spoorwijdte zinvol, bijvoorbeeld indien voertuigen 
met een grote asafstand worden gebruikt. 

2) De begrenzing C min geldt alleen in het kritische bereik van de 
strijkregel, dus niet bij geleiderails zoals die ondermeer in scherpe 
bogen of op bruggen worden gebruikt. 

3) Bij het puntstuk mag de begrenzing F max overschreden worden, indien 
voorzien dat het wiel ter plaatse op de wielflens in plaats op de 
wielband rijdt. 
Fa = (G - S) : 2 resp. (ter hoogte v.d. strijkregel) Fa = G - C. 

is 

Het aanhouden van de maximale groefbreedte ter hoogte van het puntstuk 
maakt het tevens mogelijk wielen te gebruiken met verschillen in 
flenshoogte D. 
Indien echter vanwege de mate van afschuining (de hoek tussen wielband 
en flens) de groef breder moet zijn dan aangegeven of zou om dezelfde 
reden de maat S moeten worden verkleind, dan mag de minimumwaarde van de 
flenshoogte D slechts 0,1 kleiner zijn dan de maximumwaarde. 
De diepte van de groef H max, is dan ten hoogste H min + 0,1. Sporen 
waarvan de groefbreedte F is vergroot, zijn niet geschikt voor 
voertuigen met wielen volgens de NMRA standaard. 

4) De waarde H min betreft alleen de diepte van de groef bij het puntstuk. 
Op alle andere plaatsen dient de diepte Hl tenminste 1,3 x H te bedragen 
(gerekend ten opzichte van BS.). 
De zijden van niet-metalen puntstukken dienen 0,1 onder BS. te liggen. 

5) De wielbreedte mag kleiner zijn dan N min, voor zover aan de voorwaarden 
voor het oploopstuk van het rijden op de wielflens, zoals genoemd onder 
opmerking 3, is voldaan en wanneer K + N samen groter is dan G ~ax. 

6) De maat D mag verhoudingsgewijs worden verkleind, 
wielflens wordt gereden. 

indien niet op de 



Normen Europese Mode1spoorwegen NEM 

Wielbandprofiel 311 
vertaling: FEBELRAIL en d~ NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1984 vertaling 1991 

Wielen met een wielbandprofiel volgens deze aanbeveling vertonen een grote 
bedrijfszekerheid op modelspoorwegen die volgens NEM zijn gebouwd. 

N 

o 
I 

I 
/ 

/" 

T 

o 

°M 

spoorstaaf T 
BS'= referentielijn voor alle -'----------------'=---

horizontale maten in deze norm. 

Rl D: 2 
Q groter dan of gelijk aan P. 

Afmetingen (volgens NEM 310) 

BS = bovenkant 

spoorwijdte nominaal 

6,5 
9,0 

12,0 
16,5 
22,5 
32,0 
45,0 

opmerkingen: 

N min T min1)1
 
1,55 
2,2 
2,4 
2,8 
3,5 
4,7 
5,7 

0,41 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
1,2 
l,S 

80° 

! 

T max D max 2) P 
I I 

0,46 
0,6 
0,7 
0,9 
1, 1 
1,4 
1,7 

0,6 0,10 , 
0,150,9 
0,201, 0 

1,2 0,25 
1,4 0,30 
1,6· 0,40 

0,502,2 

1) De wielbreedte mag kleiner z~Jn dan N min indien is voldaan aan de in 
NEM 310 onder opmerking 5) genoemde voorwaarden. 

2) De met een str~epjeslijn aangegeven wielflens geeft de minimum 
wielflenshoogte respectievelijk wielflensbreedte aan. 
Flenzen met een beperkte hoogte vereisen het zorgvuldig leggen van de 
sporen, alsmede een voortdurend goed contact tussen wiel en spoorstaaf. 

3) De flensomtrek moet worden afgerond. 

r'\ 4) Bij wielen met antislipbanden mag van de afronding Rl worden afgezien. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Mal voor wielen en rails 
spoorwijdte 16,5 mm 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

bijlage 

NEM 
310/311 

maten in mm uitgave 1984 vertaling 1991 

1 Doel 
Met behulp van deze mal kan worden geïnspecteerd in hoeverre wielstellen 
de spoorwijdte 16,5 mro voldoen aan de maten volgens NEM 124, 127, 310 en 

en 
311. 

2 Vorm 
De mal 

en uitvoering 
is vervaardigd uit een circa 0,5 mm dikke metalen plaat. 

1-------- - 25 -------~---'1 

2,75' 

(Nmin -0,05) 

wiel 

':. 

I 

tOlerantie van de mal 
0,0+ betekent +0,03 
0,0- betekent +0 

x<:: 

'" u-" <:: 
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"!. .,.
'" 

rails'--------------1 
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De mal dient door de fabrikant van een gebruiksaanwijzing te worden voorzien. 

De mal wordt onder andere door de firma Hermann Heless gefabriceerd en kan 
~ onder vermelding van bestelnummer 9990 bij de vakhandel worden besteld. 



Normen Europese Mode1spoorwegen 

Wielstellen met naaldlagering 
Vertaald door FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

313 
een blad 

Aanbeveling maten in mm	 uitgave 1978 vertaling 1991 

....---------- X 

~-------W 

I 
I 

I 

--y--

~----B 

~---+-+-----L 

u	 ~I 
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tabel 

3)1) 
spoorwijdte A 

max 

2) 
Y J 

min 

12 1,0 1,5 1,2 

1,216,5 1,0 2,0 

22,5 1,5 3,0 1, 7 

32 2,0 4,0 2,2 

45 3,0 5,0 3,2	 

1 
B 

min 

I	 10,2 

14,3 

19,8 

28,4 

39,8 

L 
max 

U W X 

15,8 20,2±0,2 17,4+0,4 20,6+0,6 

20,8 25,5±0,2 22,4+0,4 25,8+0,8 

27,8 33,9±0,3 29,6+0,5 34,4+0,6 

39,0 46,4±0,4 41,0+0,6 47,0+0,4 

52,7 63,9±0,6 55,0+0,8 64,7+0,4 

Opmerkingen 
1) Bij de spoorwijdten 6,5 en 9 mm wordt naaldlagering niet gebruikt. 
2) Aanbevolen waarde. 
3) Volgens NEM 310. 
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Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Wielstellen met puntlagering 314 
Vertaald door FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODEL5FOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1978 vertaling 1991 

~--------x 

- -Y-. 

I 
..------B-----~ 

~--t-+------L------++---I>-l 

I 

~-------- W -----------;~ 

u ! 

tabel 

1 ) 2) 3) 
spoorwijdte y B L U W X 

min max 

6,5 
9 

I, ° 
1, ° 

5,25 
7,4 

8,75 
12,5 

10,4±0,1 
14,7±O,2 

9,O±O,1 
12,5+0,5 

10,8-0,1 
15,2-0,2 

12 1,5 10,2 15,8 18,5±O,2 16,3+0,5 19,0-0,2 
16,5 2,0 14,3 20,8 24,5±O,2 21,4+0,6 25,0-0,2 
22,5 3,0 19,8 27,8 33,2±O,2 28,6+0,8 33,7-0,2 

Opmerkingen:
 
1) Voor de spoorwijdten 32 en 45 mm wordt puntlagering niet gebruikt.
 
2) Aanbevolen waarde.
 

~ 3) Volgens NEM 310. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Wielstel en spoor bij 

gebruik van middengeleider 340 
Vertaald door FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Documentatie maten in mm	 uitgave 1987 vertaling 1991 

1 Doel 
Deze documentatie bevat een aantal van NEM 310 afwijkende maten voor 
wielstellen en sporen alsmede aanwijzingen over de middengeleider en 
stroomafname zoals die wordt toegepast bij het systeem Märklin HO. 
Het systeem Märklin HO is gebaseerd op symmetrisch middengeleider- en 
bovenleidingbedrijf. 
(voedingssysteem 0-4 respectievelijk 0-3 volgens NEM 620). 

2 Wielstellen en	 sporen 

B 

~i ~: ,*0
1= 
i 

~. ~ 
s 

C 

K 

Jh+=
BS = bovenkant spoorstaaf.
 
BS'= referentielijn voor alle horizontale maten in deze norm.
 

maattabel voor spoor wielstel wiel 

spoorwijdte G 
nominaal max 

C S F 
min max max 

H 
min 

K B 
max min 

N T D 
min min max max 

P 

16,6 16,7 15,0 13,6 1,7 1,3 15,0 14,0 
r 

3,0 0,9 1,0 1,3S,' 0,25 

Voor zover toepasbaar gelden de opmerkingen uit NEM 310. 

3 Middengeleider 
Uit optisch oogpunt wordt als middengeleider in het algemeen een rij 
puntkontakten gebruikt. 
Afstand: de puntkontakten bevinden zich meestal op dezelfde 

afstand als de dwarsliggers, maar mag niet groter zijn 
dan tweemaal de dwarsliggerafstand (ca. 16 mm). 

Hoogte: tussen 1,8 onder BS en 0,6 boven BS. 
Zij delingse afwijking: 
- doorgaand spoor: als regel ± o. 

losse puntkontakten kunnen tot 2,2 mm uit het midden 
liggen. 

- wissels:	 de zijdelingse afwijking is afhankelijk van de 
wisselgeometrie en dient zonodig proefondervindelijk te 
worden vastgesteld. 

4 Stroomafname 
De stroomafname vanaf de middengeleider vindt plaats door middel van 
sleepkontakten met de volgende afmetingen: 
nuttige lengte: bij een sleepkontakt: m~n~mum 44,0, maximum 56,0 

bij twee sleepkontakten: elk sleepkontakt 36,0 
breedte: 5,0 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Koppelingen 
algemeen, benamingen 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

351 
blad 1/2 

Documentatie uitgave 1979 vertaling 1991

1. Algemeen 
Koppelingen zijn hulpstukken voor het tijdelijk aan elkaar koppelen van 
voertuigen. Hierna wordt een van de beide elementen koppeling genoemd. Samen 
vormen ze een koppelingpaar. Ze zijn al dan niet gelijkvormig geconstrueerd. 
Indien niet gelijkvormig, kan alleen worden gekoppeld indien de twee 
verschillende koppelingen worden samengebracht. 
Bij modelspoorwegen zijn in de regel koppelingen in gebruik die zowel trek
als drukkrachten kunnen opnemen. Koppelen en ontkoppelen kan zowel handmatig 
als automatisch plaatsvinden. 
Het koppelen geschiedt in de regel door het tegen elkaar aan drukken van de 
koppelingen. Het automatisch ontkoppelen gebeurt met behulp van een, op 
bepaalde plaatsen in het spoor ingebouwde, mechanische, magnetische of 
elektromagnetische ontkoppel inrichting. Deze kan continu of gedurende gekozen 
momenten actief zijn. 
De koppelingen voor modelspoorvoertuigen kunnen worden voorzien met hulp
stukken, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van het ontkoppelen door de 
ontkoppel inrichting. Deze koppelingen worden aangeduid als "koppeling met 
voorontkoppeling". Het werkelijke ontkoppelen gebeurt na het veranderen van 
de rijrichting van het traktievoertuig of door afstoten. 
Indien de overeenkomstige mechanische of elektromagnetische voorzieningen aan 
het voertuig zijn aangebracht, kunnen koppelingen bovendien op iedere plaats 
naar keuze op de modelspoorspoorweg worden ontkoppeld. 

2. Hoofdonderdelen 
De belangrijkste onderdelen van de koppeling z1Jn koppelkop, koppelschacht en 
koppelhouder. Koppelkop en koppelschacht vormen normaal een geheel. f 
De schacht is in de regel zijwaarts zwenkbaar in een houder geplaatst, maar 
kan echter ook zonder houder vast aan het voertuig zijn bevestigd, 
bijvoorbeeld aan het draaistel. 
Kortkoppelingen maken het mogelijk om op recht spoor "buffer aan buffer" te 
rijden. Door een constructie aan de houder (of anderszins) wordt de afstand 
tussen de kopwanden van beide voertuigen aan het begin van bogen groter 
waardoor het in elkaar haken van de buffers wordt vermeden. 

3. Soorten 
De koppelingen worden aangeduid aan de hand van het beweegbare deel van de 
koppelkop of volgens de wijze van koppelen. 

A) Beugelkoppelingen 
Beugelkoppelingen bezitten in de regel een naar boven klapbare beugel die om 
de haak van de andere koppeling valt of handmatig daaroverheen wordt 
gebracht. Indien beide koppelingen met beugels zijn uitgerust, schuift een 
beugel over de andere. 
Beugelkoppelingen kunnen ook zodanig zijn vervaardigd dat de haken uitsteken 
tot voorbij de beugelvoorkant en bij het koppelen langs elkaar schuiven. In 
gekoppelde toestand liggen de beugels niet over elkaar. 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. NEM 351 blad 2/2 

uitgave 1979 vertaling 1991 

B) Haakkoppelingen 
Haakkoppelingen bezitten in de regel een naar boven beweegbare haak, die 
haakt in de beugel van de andere koppeling. Indien beide koppelingen met een 
haak zijn uitgerust schuiven de haken langs elkaar. Haakkoppelingen kunnen 
ook een beugel bezitten die tot voorbij de haak uitsteekt. Deze beugels 
glijden bij het koppelen over elkaar. De haken kunnen ook langs de onderzijde 
in de beugel haken. 

C) Klauwkoppelingen 
Klauwkoppelingen bezitten in de regel een zijwaarts zwenkbare klauw die 
koppelt bij het aandrukken tegen eenzelfde koppeling. Er bestaan ook 
klauwkoppelingen met twee klauwen, waarvan er steeds een werkzaam is. Voorts 
bestaan er klauwkoppelingen met een vaste klauw waarbij de zijwaartse 
beweeglijkheid van de koppelschacht het koppelen respectievelijk ontkoppelen 
mogelijk maakt. Bij weer een andere constructie grijpt de klauw in een 
uitsparing van de andere koppeling. 
Er bestaan uitvoeringen waarbij, het speciaal bij de kleinere schalen 
gewenste, verticaal uit een trein wegnemen van een voertuig mogelijk is. Ook 
bestaat een constructie waarbij dit wordt verhinderd door een onderdeel aan 
de onderzijde. De laatste biedt echter een grote bescherming tegen ongewenst 
ontkoppelen. 

D) Klapkoppelingen 
Klapkoppelingen lijken op klauwkoppelingen. Ze onderscheiden zich door hun 
wijze van functioneren. De kop, of de kop met schacht, kan naar boven 
uitwijken. Bij het koppelen glijdt de ene kop over de andere, valt er achter 
en vormt aldus een trek- en stootvaste verbinding. 
Met betrekking tot het gebruik van onderdelen aan de onderzijde is de 
opmerking zoals onder C) genoemd, van toepassing. 

E) Overige koppelingen 
Onder deze groep vallen alle koppelingen, voorzover ze niet onder Af tot en 
met D kunnen worden gerangschikt, bijvoorbeeld: 

de uiterlijk sterk op het (grote) voorbeeld gelijkende NMRA

koppeling volgens RF 21.2 met vaststaande klauw, waarbij een van
 
beide voertuigen voor het koppelen resp. ontkoppelen, opgetild moet
 
worden,
 
de alleen door demontage los te maken verbinding tussen twee
 
voertuigen,
 
de koppeling tussen stoomloc en tender.
 

Alle koppelingen kunnen aan de onderzijde uitstekende delen hebben in de vorm 
van een hefboom, spie, kniehefboom of glij stuk waarvan de vormgeving is 
afgestemd op de bijbehorende ontkoppel inrichtingen. 
De beweegbare onderdelen van de koppelingen kunnen dusdanig worden belast dat 
een ongewenst ontkoppelen wordt vermeden, automatisch koppelen 
respectievelijk ontkoppelen blijft echter mogelijk. 



Normen Europese Hodelspoorwegen NEM 

Geleidingen voor kortkoppelingen 352 
vertaling: fEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR fEDERATIE. een blad 

Aanbeveling	 uitgave 1986 vertaling 1991 

1. Algemeen 
In afwijking van het grootbedrijf is bij modelspoorwegen, door het gebruik 
van kleine boogstralen, het buffer aan buffer rijden niet mogelijk. Om bij 
modelspoorwegen een voorbeeldgetrouwe afstand tussen de voertuigen zo dicht 
mogelijk te benaderen wordt een als kortkoppeling aangeduide constructie 
gebruikt. 
De kortkoppeling verbindt twee voertuigen op dusdanige wijze dat de meest 
uitstekende voertuigonderdelen (bijvoorbeeld de buffers) elkaar op recht 
spoor nagenoeg raken. In bogen wordt de afstand zover als nodig vergroot. 
Deze vergroting wordt gerealiseerd doordat de relatief starre koppelschachten 
zich langs speciaal gevormde geleidingen bewegen. 
De koppelschachten dienen, om het kortkoppeleffekt te bereiken, koppelkoppen 

~	 te bezitten die aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Voor schaal HO 
moeten ze zijn uitgerust met een koppelkophouder volgens NEH 362. 

2. Uitvoering 
De afbeeldingen 1 en 2 laten twee mogelijke uitvoeringen zien. Het over
brengen van de trekkrachten vindt bij beide varianten plaats door middel van 
de aan de koppelschacht bevestigde stift b en de geleiding c. De drukkrachten 
worden bij de uitvoering volgens afbeelding 1 (T-vormige schacht) door een 
van beide aanslagen d op het drukvlak e overgebracht. Bij de uitvoering 
volgens afbeelding 2 drukt stift b tegen de binnenzijde van geleiding e. 
Veer f zorgt er voor dat de koppelschacht in de middenpositie terugkomt. 

afb. 1	 afb. 2L	 L.1 !I 
I 

-o-
I 

Afmetingen: 
A max. (C - S) x RIL, echter kleiner dan L/3	 B ~ E 
D • 0,15 ... 0,3 bij koppelschacht in de middenpositie K. A - (D + P + M) 
Definities: 
A •	 afstand tussen het middelpunt m van de geleidingscirkel (dus vanuit beide steunpunten d in 

afbeelding 1) en het symmetriepunt g van de koppelkoppen 
B. afstand tussen het middelpunt m van de geleidingscirkel tot de lengte-as van het voertuig 
C • breedte van de kopwand van het voertuig 
D.	 afstand tussen symmetriepunt g en de meest uitstekende delen aan de kopzijde van het voertuig 

(bijvoorbeeld buffers, buisbalg) 
E.	 afstand tussen de meest uitstekende delen aan de voertuigkopzijde (buitenzijde buffers) en de 

lengte-as van het voertuig
 
K • straal van de cirkel c die de drukkrachten opneemt (geleiding)
 
L • voertuiglengte, gemeten over de bufferbalk
 
M • kleinst mogelijke materiaaldikte tussen buitenwand (bufferbalk) en geleiding
 
P • lengte van de buffer
 

~	 R. minimum toepasbare boogstraal van de sporen 
S • breedte van de koppelschacht 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Standaardkoppeling voor schaal N 356 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSFOOR FEDERATIE. een blad 

Norm maten in mm uitgave 1978 vertaling 1991 

aanzicht A 
~ 
..: 

lengte-as van het voertuig 

al. 
M 

c aanzicht Daanzicht B t 
+-8 

•
TBS 

7 
aanbevolen 

Iafschuining A 
aanzicht C positie tijdens 

~ het ontkoppelen 

'" :\'r-.:......o'------'r+-;

werkhoogte ~C)o-r'
ontkoppelinrichting <:').,. 

1 Beschrijving
 
De koppelkop moet tenminste naar boven en naar beide zijden beweegbaar zijn
 
uitgevoerd en wordt door middel van een veer in de middenpositie gehouden.
 
De koppelingen aan beide einden van het voertuig zijn identiek.
 
In gekoppelde toestand bestaat een starre verbinding.
 
De ontkoppelstift mag, wanneer de voorgeschreven minimum ontkoppelhoogte van
 
6,6 mm bij de desbetreffende schachtlengte dat noodzakelijk maakt, parallel
 
aan de lengte-as in de richting van het bevestigingspunt van de koppeling
 
worden opgeschoven.
 

2 Functie-omschrijving
 
Automatisch koppelen bij het tegen elkaar drukken van de voertuigen.
 
Het ontkoppelen van twee voertuigen gebeurt door het oplichten van een van de
 
beide koppelkoppen. Hierbij wordt de ontkoppelstift door middel van een
 
tussen de spoorstaven aangebrachte ontkoppelaar omhoog gedrukt.
 
Het is mogelijk individuele voertuigen uit een trein te nemen.
 

3 Juridisch voorbehoud
 
Bij toepassing van deze norm bestaande patenten in acht nemen.
 

5,8 
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Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Standaardkoppeling voor schaal HO 360 
Vertaald door FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Norm	 maten in mm uitgave 1979 vertaling 1991 

1.	 Standaardkoppelingen volgens deze norm behoren tot de beugelkoppelingen. 
Ze bestaan uit een vaste naar boven gerichte haak, een buffervlak en 
een, in rustpositie horizontale, opklapbare beugel. De koppeling is met 
zijn schacht om een verticale as draaibaar aan het voertuig bevestigd en 
wordt in het algemeen door een veer in de middenpositie gehouden. 

2.	 Standaardkoppelingen koppelen automatisch bij het tegen elkaar drukken 
van twee voertuigen. Voor het ontkoppelen is de beugel voorzien van een 
naar beneden gerichte lip, die door een ontkoppelinrichting, op een vast 
punt in het midden van het spoor naar boven kan worden geduwd en er voor 
zorgt dat de beugel wordt opgetild. 

3.	 Afmetingen van de standaardkoppeling: 

f\ 
~ ~------
=:6,5 

l..n 

0 
+1 
LO 
...-...

' 

t 

~ ..	 .w 
t:.Il 
0 

~ 0
 
0
 .c ('J 

...... ... -~_ .+1 
Cl

L() Mc. 
c.C""
0r'\ 
~ +.w werkhoogte van deL()c: 

(Y) ontkoppe1inrichting0 

. 

Ten einde het koppelen te vergemakkelijken kan de voorkant van de beugel 
naar boven worden afgeschuind of gebogen. 

4.	 Traktievoertuigen kunnen zijn voorzien van vereenvoudigde 
standaardkoppeling zonder beugel. Dergelijke voertuigen zijn onderling 
niet koppelbaar. 

5.	 Standaardkoppelingen kunnen worden uitgerust met extra voorzieningen, 
die voorontkoppelen mogelijk maken indien het voertuig over de onder 
punt 2 genoemde ontkoppel inrichting wordt geduwd. 

6.	 Voertuigen voorzien van koppelingen, welke niet koppelbaar zlJn met 
standaardkoppelingen, dienen te kunnen worden uitgerust met 
standaardkoppelingen. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Houder voor uitwisselbare 
koppelingen voor schaal HO 362 

Vertaald door FEBELRAIL en de NEDERLANDSE HODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm uitgave 1987 vertaling 1991 

De houder voor uitwisselbare koppelingen maakt het plaatsen van vervangende 
koppelingen, zoals kortkoppelingen of standaardkoppelingen volgens NEM 360 
mogelijk, voorzover deze de geëigende vorm bezitten. 

De houder dient te worden uitgevoerd als in onderstaande afbeelding: 

I[ - -,-, - , - -,-

5.

1) 

7,1-0,1 I 7,5-0

[ 

Indien onderdelen van modelspoorvoertuigen voorbij de buffers uitsteken, 
bijvoorbeeld vouwbalgen, dan is dit bepalend voor de plaats van de houder. 

De koppelkop bezit in de regel een elastisch zwaluwstaartvormig aansluitstuk 
waarvan de nokken achter de achterzijde van de houder vallen. 

Opmerking: 

1) Deze maat is alleen maatgevend indien de koppelschacht door middel van een 
kortkoppelmechanisme wordt gestuurd. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Containers 380 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. een blad 

Aanbeveling maten in mm	 uitgave 1975 ~ertaling 1991 

Deze aanbeveling geeft richtlijnen voor een gelijke vormgeving van de beves
tigingspunten van containers (laadkisten) en containerwagens. 
De modelspoorindustrie wordt verzocht deze aanbeveling in acht te nemen. 
Het gebruiken van een aanvullende bevestigingsmethode is toegestaan. 

Afmetingen van containers 

schaal
aanduiding 

oN 

TT 
HO 

S 
0 
I 

10' 

18,1 
24,9 
34,4 
46,1 
66,5 
93,5 

lengte 

20' 30' 40'I I 
31,8 
50,5 
69,6 
94,1 

134,6 
189,3 

51,0 
16,0 

104,9 
142,6 
202,8 
285,2 

76,2 
101,6 
140,1 
190,5 
270,9 
381,0 

ISO containers 
breedte I hoogte 

8' 

15,2 
20,3 
28,0 
38,1 
54,2 
76,2 

8' 

15,2 
20,3 
28,0 
38,1 
54,2 
16,2 

Landcontainers *) 
breedte hoogte 

I 
15,6 
20,8 
28,7 
39,1 
55,6 
18,1 

16,3 
21,1 
29,9 
40,6 
57,8 
81,3 

*) landcontainers zijn toegestaan op diverse Europese spoorwegnetten. 

Bevestigingsmiddelen 2.1. 

1.	 Aan de onderzijde van de container bevinden zich op alle vier de hoeken 
pennen. 

2.	 Aan de bovenzijde van de container bevinden zich op alle vier de hoeken 
alsmede op de laadvloer van containerwagens en vrachtauto's 

r---.. uitsparingen. 

pen gat pen en gatafstand 
schaal

aanduiding a b c d 
dwars 
maat 10 ' 

lengtemaat 
20' I 30' 40' 

tussen 
maat 

max I max min min e f 
r 

g h i k 

N 0,6 0,1 0,1 0,1 14,1 11,4 36,6 55,8 15,0 1,8 
TT 0,7 0,8 0,8 0,8 18,8 23,2 48,8 14,4 100,0 2,4 
HO 0,8 1,0 1,0 1,0 26,0 32,0 61,3 102,6 131,9 3,3 

S 1,0 1,2 1,2 1,2 35,3 43,6 91,5 139,4 181,3 4,3 
0 1,2 l,S l,S l,S 50,2 62,0 130,1 198,2 266,3 6,1 
I 1,4 1,8 1,8 1,8 10,6 81,1 183,0 218,9 314,8 8,8 

Flaatsaanduiding 
voor de gaten op de econtainerwagen 

-ik!
• . . . . 

f ----J f==i 
./9 

h 
L 

• • • • • • 

• 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Elektrische voeding 

voor vaste installaties 611 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. een blad 

Norm	 uitgave 1982 vertaling 1991 

1.	 Deze norm betreft 

1.1	 Vaste aandrijfsystemen, die rechtstreeks samenhangen met de spoorweg 
bijvoorbeeld: aandrijvingen voor wissels, ontkoppe1rails, seinen en 
draaischijven. 

1.2	 Vaste installaties die horen bij de verdere weergave van de 
modelspoorweg, bijvoorbeeld: verlichting en motoren voor molens. 

2.	 De elektrische uitvoering van een vaste installatie dient zodanig te 
zijn, dat deze op wisselspanning kan werken. Naar keuze kunnen de 
genoemde installaties onder 1.1 ook werken op gelijkspanning. 

3.	 De nominale spanning aan de ingang van een vaste installatie bedraagt: 

spoorwijdte mm 6,5 > 6,5 ••• < 45 ~ 45 

wisselspanning volt 10 14 tot 16 14 tot 18 

gelijkspanning volt 8 12 14 tot 18 

r
 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Rijstroomafname en verdeling 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

620 
blad 1/2 

Documentatie	 uitgave 1983 vertaling 1991 

1.	 Algemeen 
Het	 doel van deze norm betreft: 

het benoemen van alle stroomvoerende geleiders bij railsystemen en de 
stroomafname-elementen bij voertuigen, 
het vastleggen van de onderlinge posities en elektrisch gebruik van de 
geleiders, 
het nagaan van de mogelijkheden voor het gelijktijdig gebruik van 
verschillende voedingssystemen. 

Zonder betekenis voor deze norm zijn: 
de functie die een bepaald voedingssysteem vervult, 
de spanningssoort die voor een bepaald voedingssysteem wordt gebruikt. 

Buiten beschouwing bij deze norm blijven: 
draadloze systemen 
geleiders, welke slechts op bepaalde plaatsen zijn aangebracht, 
bijvoorbeeld kontaktrail. 

2.	 Geleiders en stroomafname-elementen 
Alle in aanmerking komende geleiders 
zijn in afbeelding 1 weergegeven. 

Twee situaties sluiten elkaar
 
onderling uit:
 
- onderling geïsoleerde spoorstaven,
 

die de geleiders 1 en 2 vormen 
- spoorstaven, die de gemeenschap

pelijke geleider 0 vormen 

• 
3 

5 

• 
1 4 2! 

• 
1

• •
_I 

0 

In de tabel worden de stroomafname-elementen aangeduid met dezelfde nummer,s 
~ als de geleiders. 

Tabel 

Geleiders	 Stroomafname-elementen aanduidingI	 j 
spoorstaven elektrisch verbonden 
spoorstaven elektrisch verbonden 
spoorstaven niet elektrisch verbonden 
spoorstaaf 1 
spoorstaaf 2 
bovenleiding 1) 
middengeleider 2) 
zijgeleider 3) 

Opmerkingen: 

wielen	 onderling geïsoleerd 0 
wielen	 onderling niet geïsoleerd 0 
wielen	 onderling niet geïsoleerd 0 
wiel of sleepschoen I 1 
wiel of sleepschoen 2 2 
stroomafnemer 3 
middensleepschoen 4 
zijsleepschoen 4) 5 

1) Een meervoudige bovenleiding, bijvoorbeeld van draaistroomsystemen, kan 
in model in de regel als één geleider worden uitgevoerd. 

2) Kan zijn uitgevoerd als doorgaande geleider of als een opeenvolging van 
puntkontakten 

3) De zijgeleider mag zich naar behoefte aan de ene of andere zijde 
bevinden. 

4) Zijsleepschoenen horen aan beide zijden aangebracht en onderling 
verbonden te worden. 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. NEM 620 blad 2/2 

3.	 Voedingssystemen uitgave 1983 vertaling 1991 

3.1	 Aanduiding van de voedingssystemen 

0-3 
0-4 
0-5 
3-4 afbeelding 2 
3-5 voedingssystemen 
4-5 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 1 
2-3 

~ 
0 v////i; 
0 0 V/I/I/; 
3 4 V////i; 
3 5 3 //////t 

4 5 4 5 (j////; 
/ / /	 v////i; 
/ / / 3 3 1 VII/I;; 
/ / / 4 4 1 1 Y////,!,l 
/ / / 5 5 1 1 
/ / I / 3 3 2 3 
/ / / 4 4 2 I 

/ / / 5 5 2 

I 
4 I 

2-5 
2-4 

I 

V//~ 
Ij////-

2 ~////,,1 
5 2 2 V/////..l 

0-3	 0-4 0-5 3-4 3-5 4-5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 
'--------'""'Iv	 ''--------.v.---------II 

symmetrische	 asymmetrische 

~	 Afbeelding 2 toont links en onder de mogelijke voedingssystemen. Elk systeem 
is weergegeven met de aanduiding van zijn beide geleiders volgens afb. 1 
(Voorbeeld: 3-4 = bovenleiding 3 en middengeleider 4). 

3.2 Uitwisseling 
Het resultaat, verkregen bij het combineren van twee voedingssystemen blijkt 
uit het raakvlak van betreffende rij en kolom. Er zijn drie situaties te 
onderscheiden, namelijk: 
A) beide voedingssystemen zijn gescheiden; het raakvlak is leeg. 
B) beide voedingssystemen hebben een "gemeenschappelijke.geleider": het 

raakvlak bevat de aanduiding van de geleider. 
C)	 beide voedingssystemen kunnen elkaar niet verdragen, dat wil zeggen zij 

kunnen niet door elkaar heen worden gebruikt: het raakvlak is v~n een 
schuine streep voorzien. . 

De "gemeenschappelijke geleider" mag niet worden onderbroken, daar anders
 
beïnvloeding van de beide voedingssystemen kan optreden.
 
In het geval dat er meer dan twee voedingssystemen worden gebruikt, mag
 
slechts één "gemeenschappelijke geleider" worden toegepast.
 

3.3 Verklaring van de symmetrie 
De voedingssystemen 0-3, 0-4, 1-2, 3-4, 3-5 en 4-5 Z1Jn "elektrisch 
symmetrisch", dat wil zeggen het voertuig kan zonder beïnvloeding van 
functies willekeurig op het spoor worden geplaatst. 1) 
De voedingssystemen 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4 en 2-5 zijn "elektrisch 
asymmetrisch", dit houdt in, dat het voertuig in een bepaalde stand op het 
spoor moet worden geplaatst om de juiste werking te waarborgen. 

3.4 Voorbeelden van te leveren uitvoeringsvormen
 
1-2 Tweerailsysteem volgens NEM 621
 
1-3, 2-3 Asymmetrisch bovenleidingbedrijf volgens NEM 621
 
1-4, 2-4 Asymmetrisch drierailsysteem	 systeem Trix Express 
0-3	 Symmetrisch bovenleidingbedrijf systeem Märklin HO 
0-4 Symmetrisch drierailsysteem	 systeem Märklin HO 
3-4	 Speciaal symm. bovenleidingbedrijf systeem Trix Express 

Opmerking: 
1)	 Bij voedingssysteem 1-2 Z1Jn eventueel aanvullende schakelingen 

noodzakelijk om kortsluiting en verandering van functies te voorkomen, 
bijvoorbeeld bij het rijden door een keerlus. 



Normen Europese Hodelspoorwegen NEM 
Rijstroomafname bij tweerailsystemen 

621.r'\. met en zonder bovenleiding 
een bladvertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. 

Norm	 uitgave 1981 vertaling 1991 

1.	 Algemeen voorschrift 
De voeding van alle tractievoertuigen moet mogelijk zijn via de beide 
onderling geïsoleerde spoorstaven. 

2.	 Tractievoertuigen met stroomafnemers voor bovenleiding 
2.1	 Tractievoertuigen welke zijn voorzien van stroomafnemers voor boven

leiding dienen bovendien kunnen worden gevoed via de bovenleiding en een 
van beide spoorstaven. 

afbeelding 1
2.2	 Om een keuze te maken tussen een 

van de beide stroomafnamesystemen 
hoort een van de motoraansluitingen 
constant met de wielen aan een 
voertuigzijde (gemeenschappelijke 
zijde) te zijn verbonden; door een 
keuzeschakelaar kan de andere aan
sluiting hetzij met de andere wielen 
of met de stroomafnemer worden * 
verbonden (afbeelding 1). De wielen 
behoren daartoe onderling geïsoleerd 
te zijn. 

2.3 De gemeenschappelijke zijde wordt aan de onderzijde met het symbool * 
aangegeven. 

3. Overeenstemming en onafhankelijkheid van beide stroomafname systFmen op 
hetzelfde spoor 

3.1 Overeenstemming 
Voertuigen die via de bovenleiding 
worden gevoed, moeten zodanig op 
het spoor worden geplaatst, dat de 
wielen aan de "gemeenschappelijke 
zijde" op de spoorstaaf komen die 
door beide voedingssystemen 
gemeenschappelijk wordt gebruikt 
(afbeelding 2). 

3.2 Onafhankelijkheid 
Bij het toepassen van twee gescheiden voedingssystemen volgens 
afbeelding 2 wordt een onafhankelijke werking bereikt. 

4. Isoleren van koppelingen en buffers 

4.1 De koppelingen van alle voertuigen, tractievoertuigen of wagens dienen 
te zijn geïsoleerd ten opzichte van het elektrische circuit. Hetzelfde 
geldt voor buffers voorzover zij elkaar kunnen raken. 

4.2 Uitgezonderingen hierop zijn die koppelingen, welke gedurende het 
bedrijf niet worden gescheiden, maar juist dienen voor het maken van een 

.~ elektrische verbinding (bijvoorbeeld loc en tender). 

afbeelding 2 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Gelijkstroomsysteem 
elektrische waarden 630 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. blad 1/2 

Norm	 uitgave 1982 vertaling 1991 

1.	 Algemeen 
Volgens deze norm dient een gelijkstroomsysteem te voldoen aan de 
volgende kenmerken: 

1.1	 De voeding voor de tractievoertuigen dient een gepolariseerde spanning 
te zijn, bijvoorbeeld een constante, een gelijkgerichte of een 
pulserende spanning. 

1.2	 De draairichting van de motoren is polariteitsafhankelijk. 
1.3	 Het toerental van de motoren wordt bepaald door de waarde van de 

rij spanning. 

2.	 Rij spanning 
2.1 De nominale waarden bedragen 
tabel 1 

spoorwijdte G mm 6,5 6,5 < G < 32 232 

spanning volt 8 12 16 

Bij voeding door een gelijkgerichte, pulserende of andere vergelijkbare
 
spanning moet het rekenkundig gemiddelde Ugem (gelijkspanningscomponent)
 
overeenkomen met de nominale waarde.
 
De meeste voor de modelspoorweg toegepaste meetinstrumenten geven slechts de
 
effectieve waarde Ueff aan. In dit geval dienen de gemeten waarden van de
 
diverse spanningsvormen uit tabel 2 te worden herleid. Ugem = k x Ueff.
 

tabel 2 
spannings 

groep 
benaming spanningsvorm 

, 
herleidings
faktor k 

11 zuivere 
gelijkspanning 

uI 

I t 
I 

2 
dubbelzijdig 
gelijkgerichte 
spanning !tvYJ

, 

t 
0,90 

0,64 

veranderlijk 
2) 

3 
enkelzijdig 
gelij kgerichte 
spanning tb Ot 

4 
andere 
spanningsvormen 

1) 1) 

2.2	 Andere spannings vormen, bijvoorbeeld voor constante treinverlichting of 
voor een onafhankelijke voeding van speciaal uitgeruste 
tractievoertuigen, mogen met de hier genormeerde spanningen worden 
gecombineerd. Daarbij mag de waarde van punt 2.1 niet worden 
overschreden. 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. NEM 630 blad 2/2 

uitgave 1982 vertaling 1991 

Opmerkingen bij tabel 2. 
1) Hieronder vallen onder meer: 

Afvlakken door een condensator 

J------------
t 

Pulsbreedte sturing 

J[ 
- - .-- r-

t 

Mengvormen tussen de groepen 2 en 3 

t 

Fase aansnijding 

t 

r 

2) De gecompliceerde metingen voor het bepalen van faktor k vallen voor 
deze spanningsvormen buiten het bestek van deze norm. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Gelijkstroom bedrijf 
rijrichting bij tweerairsystemen 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. 

NEM 

631 
een blad 

Norm	 uitgave 1985 vertaling 1991 

1.	 Algemeen 
1.1	 De voorkant van een tractievoertuig wordt bepaald op grond van de 

uitwendige vormgeving; bijvoorbeeld "vooruit" betekent schoorsteen voor, 
stuurstand "V" of "1" voor. 

1.2	 De rijrichting van een trein of rangeerbeweging wordt bepaald ten 
opzichte van de bestemming, bijvoorbeeld van A naar B (afbeelding 1). 

2.	 Tweerailsysteem 
2.1	 De polariteit van de spoorstaven bepaalt de rijrichting. 
2.2	 De positie van de tractievoertuigen op het spoor is willekeurig. 
2.3	 De rechter spoorstaaf -gezien in rijrichting- is positief (afbeelding 1 

en 2). 

I 

van tIJ I 00 0 IC 
~ 

afbeelding 1 

naarm 00	 
0 0fI~;========d I~
 

....	 ... ! 

afbeelding 2 

3.	 Bovenleidingbedrijf 
3.1	 De polariteit van de bovenleiding bepaalt de rijrichting. 
3.2	 NEM 621 bepaalt de positie van de tractievoertuigen op het spoor. 
3.3	 De "gemeenschappelijke zijde" van het tractievoertuig, aangegeven met 

het symbool *, bevindt zich, in de rijrichting gezien, op de linker 
spoorstaaf, daarbij is de bovenleiding positief (afbeeldingen 3 en 6). 
De polariteit van de andere spoorstaaf heeft geen invloed. 

+ 
2 

afbeelding 3 

@-*?ijJ=+:Dl * ~ + 
2 ,	 , 411 2 

afbeelding 5	 afbeelding 6 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Wisselstroomsysteem 
elektrische waarden 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. 

NEM 

640 
een blad 

Norm	 uitgave 1988 vertaling 1991 

1.	 Algemeen 

Volgens deze norm moet een wisse1stroomsysteem aan de volgende kenmerken 
te voldoen: 

1.1	 De tractievoertuigen worden in de regel door wisselspanning aangedreven. 
Bij uitzondering is een gepolariseerde spanning mogelijk. 

1.2	 De draairichting van de motoren wordt bepaald door een in het voertuig 
aangebrachte rijrichtingsschakelaar en is onafhankelijk van de 
polariteit van de rij spanning 

1.3	 Het toerental van de motoren wordt door de rij spanning bepaald. 

2.	 Rij spanning 

2.1	 De effectieve waarde van de nominale spanning bedraagt 16 volt. 

De maximale frequentie van de grondharmonische van de wisselspanning 
bedraagt 60 herz. 

! 

3.	 Rijrichtingsschakelaar 

De stand van de rijrichtingsschakelaar bepaalt de rijrichting van het 
tractievoertuig. Omschakelen gebeurt door een overspanningspuls van 24 
volt	 nominaal. 

De overspanningspuls mag niet· korter zijn dan 0,1 seconde en ~iet langer 
duren dan 3 seco~de. 



4. 

trein 2 

Normen Europese Modelspoorwegen NEM 
Wisselstroombedrijf 
met middengeleider 645 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE, blad 1/2 

Norm	 uitgave 1990 vertaling 1991 

1.	 Doel 
Deze norm omschrijft het voor wisselspanning volgens NEM 640 uitgevoerd 
middengeleidersysteem. Als geleiders worden een middengeleider en beide 
spoorstaven toegepast (combinatie 0-4 volgens NEM 620). 
Een bovenleiding (combinatie 0-3 volgens NEM 620) kan dezelfde functie 
uitoefenen als de middengeleider. 

2.	 Stroomtoevoer naar het tractievoertuig 
De stroomtoevoer dient in elke stand van het tractievoertuig op de rails 
te zijn verzekerd. 

2.1	 Middengeleider (afbeelding 1) 
In beginsel zijn de tractievoertuigen voorzien voor stroomafname via de 
middengeleider en de beide spoorstaven. 

2.2	 Bovenleiding (afbeelding 2) 
Met stroomafnemers voor bovenleiding uitgeruste tractievoertuigen kunnen 
door de bovenleiding en beide spoorstaven worden gevoed. Een keuze
schakelaar laat stroomafname toe van middengeleider of bovenleiding. 
Wanneer alleen voor bovenleidingbedrijf wordt gekozen kan de keuze
schakelaar vervallen (afbeelding 3). 

motor ,e~ 7 

afbeelding	 afbeelding 2 1 afbeelding 3sChak'[j 
!

§bI
 
3.	 Gemeenschappelijk gebruik van hetzelfde spoor 

3.1	 Gemeenschappelijk gebruik 
Rijden met een middengeleider en rijden met bovenleiding is gelijktijdig 
mogelijk. De spoorstaven vormen de gemeenschappelijke geleider. 

3.2	 Onafhankelijkheid 
Bij toepassen van twee gescheiden stroomcircuits Tl en T2 is een 
onafhankelijke werking van twee treinen mogelijk (afbeelding 4). 

trein 1 

afbeelding 



Vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSPOOR FEDERATIE. NEM 645 blad 2/2 

uitgave 1990 vertaling 1991 

4.	 Spoorstaven en Wielstellen 

4.1	 Spoorstaven 
De spoorstaven zlJn gewoonlijk elektrisch met elkaar verbonden; een 
spoorstaaf mag echter op sommige plaatsen van de voeding worden 
geïsoleerd. 

4.2	 Wielstellen 
De wielen van elk stroomafnemend wielstel moeten elektrisch met elkaar 
zijn verbonden. De wielen van niet stroomafnemende wielstellen mogen 
onderling zijn geïsoleerd. 

5	 Rijrichting 
De rijrichting van de treinen wordt bepaald met behulp van de 
rijrichtingsschakelaars in het tractievoertuig. Tijdens stilstand kan de 
rijrichting bij vertrek niet van te voren worden vastgesteld. De laatste 
rijrichting blijft echter bewaard, tot vanaf het bedieningspaneel de 
rijrichtingsschakelaar in een nieuwe stand wordt gezet. Het is dus 
mogelijk dat twee, via dezelfde stroomkring gevoede, tractievoertuigen 
op het zelfde spoor in tegengestelde richting rijden. 

6	 Koppelingen en buffers 
De koppelingen en buffers van alle spoorwegvoertuigen mogen elektrisch 
met de wielen zijn verbonden. 



Normen Europese Modelspoorwegen 

Maximumsnelheden 
bij modelspoorvoertuigen 

vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSE MODELSFOOR FEDERATIE. 

NEM 

661 
een blad 

Aanbeveling uitgave 1987 vertaling 1991 

1. Doel 

Deze norm geeft de relatie weer tussen de elektrische spanning en de 
maximumsnelheid bij modeltractievoertuigen. 

2. Referentiewaarden van de elektrische voeding 

De elektrische waarde, welke het toerental van de motor bepaalt is in deze 
norm vastgelegd. Zij is afhankelijk van de toegepaste overbrenging en haar 
nominale waarde wordt in de desbetreffende normen vastgelegd. 

Als referentiewaarde gaat deze norm uit van: 
de gemiddelde waarde van de nominale spanning bij gelijkspanningsystemen 
(volgens NEM 630) 
de effectieve waarde van de nominale spanning bij wisselspanningsystemen 
(volgens NEM 640) 

3. Relatie voedingsspanning jmaximumsnelheid 

Wanneer de referentiewaarde van de op het spoor aangesloten spanning is 
bereikt, dient het tractievoertuig zonder belasting op een horizonta~l vlak 
een snelheid te behalen, welke ligt tussen de naar schaal gereduceerde 
maximumsnelheid volgens het grootbedrijf en een in overeenstew~ing met de in 
onderstaande tabel verhoogde snelheid. 

schaalaanduiding Z N I TT I HO s 0 ~II I I I 
verhoging in % 70 60 I 50 I 40 I 30 I 20 I 10 

I 

De zo bereikte maximumsnelheid compenseert de visuele indruk van een 
schijnbaar te lage treinsnelheid bij de toegepaste schaal. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

Spoorwegtijdperken 800 
vertaling: FEBELRAIL en de NEDERLANDSB MODELSPOOR FEDERATIB. een blad 

Aanbeveling uitgave 1990 vertaling 1991 

1 Doel 
In de ontwikkeling van de spoorwegen tekenen zich duidelijk tijdperken af die 
door technische mijlpalen en wisselende maatschappelijke structuren worden 
gekarakteriseerd. De spoorwegtijdperken komen tot uiting in zowel het aanzien 
van spoorlijnen, gebouwen en seinwezen als de uitvoering, kleur en opschrif
ten van de spoorwegvoertuigen. Modelspoorwegen kunnen door de keuze van haar 
thema, de aankleding en het gebruikte materieel, worden ingedeeld in een 
bepaald tijdperk. Fabrikanten van modelspoorartikelen worden aanbevolen te 
letten op een tijdperkgebonden uitvoering van haar produkten en in catalogi 
het betreffende tijdperk aan te geven. 

2 Tijdperkindeling 
Modelspoorwegen naar Europese voorbeeld kunnen worden verdeeld in vijf tijd
perken (tabel). De overgangen tussen de tijdperken zijn niet altijd scherp te 
trekken; meestal overlappen de overgangen elkaar en zijn de tijdperken 
slechts op deelgebieden verschillend. 
Talrijke tussentijdse veranderingen in het uiterlijk van de spoorwegen vragen 
om een verdere onderverdeling in sub-tijdperken waarvan de indeling slechts 
op gaat voor enkele landen of spoorwegmaatschappijen. 
De specifieke per land geldende tijdperk- en periode-indelingen worden in de 
serie NEM 801 en volgende behandeld. 

tijdperk 
aanduiding 

tijdperk I 

tijdperk Ir 

tij dperk IrI 

tijdperk IV 

tijdperk V 

globale 
periode 

tot 1925 

1925-1945 

1945-1970 

1970-1990 

van 1990 

kenmerken 

De periode van het begin van de spoorwegen tot een 
volledig spoorwegnet. Het ontstaan van talrijke 
staats- en particuliere-spoorwegnetten, overwegend 
van regionale betekenis. Ontwikkeling van de stoom
locomotief tot zijn uiteindelijke vormgeving. Grote 
verscheidenheid in kleuren voor het materieel. 
Bloeitijd van de spoorwegen door hun monopolie in 
het transport over land. 
Ontstaan van de grote nationale maatschappijen in 
meerdere landen. Verregaande standaardisatie voor 
bouw en exploitatie-voorschriften en normalisatie 
van het voertuigpark. Invoering van de elektrische 
tractie. 
Tijd van de wederopbouw en reorganisatie van de door 
de oorlog ontredderde spoorwegen. Begin van de 
omschakeling van stoom naar diesel en elektrische 
tractie. Sterke vermindering van de stoomlocomotie
ven. Ontwikkeling van modern materieel en seinwezen. 
Verdergaande omschakeling naar diesel en elektri
sche tractie. Invoering van de internationale num
mering voor reizigers en goederenmaterieel. 
Ontstaan van de hogesnelheidslijnen. Algehele her
ziening van de internationale belettering en num
mering van spoorwegvoertuigen. Nieuwe klantgerichte 
kleuren voor het materieel. 



Normen Europese Modelspoorwegen NEM 

De spoorwegtijdperken 
. 
In België 

802 
B 

opgesteld door de Hodelbouwcommissie van FEBELRAIL blad 1/4 

Documentatie uitgave 1988 

Voorwoord 
1. De norm NEM 800 wordt door het onderhavige normblad, dat de evolutie van
 
de spoorwegen in België beschrijft, aangevuld.
 

2. Onderverdeling in tijdperken
 
De verscheidene stadia van deze evolutie worden binnen het kader van de bij
 
de NEM 800 vastgelegde tijdperken, in periodes onderverdeeld (zie tabel).
 
Deze periodes worden door een kenteken aangeduid, dat wordt toegevoegd aan
 
het nummer van het tijdperk. Bijvoorbeeld: tijdperk IIIc.
 
Zo een modelspoorfabrikant slechts het tijdperk aangeeft, zonder periodeken

teken, zal daarmee de overeenstemmende periode aangeduid met een sterretje,
 
worden bedoeld. Indien het model of het toebehoren duidelijk in 'n andere
 
periode thuishoort, past het van het te omschrijven door een tijdperk mét
 
periodeaanduiding.
 

omschrijving benaderende 
tijdspanne 

tijdperk I 1835-1925 

periode a 1835-1852 

periode b 1853-1870 

kenschetsende gebeurtenissen 

Dit tijdperk vangt aan met de inhuldiging door de
 
Belgische Staat van het eerste openbaar spoorwegnet,
 
met internationaal belang, op het Europees
 
vasteland.
 
Deze werd gevolgd door de totstandkoming van
 
talrijke privé-spoorwegmaatschappijen.
 
Dit tijdperk eindigt net voor de oprichting van de
 
Nationale Maatschappij de Belgische Spoorwegen.


,1. 
Inhuldiging van de spoorlijn Brussel-Mechelen op 5 
mei 1835. 
Tot 1844 wordt enkel het staatsspoorwegnet 
uitgebouwd. De Engelse invloed overheerst bij de 
bouw van onze spoorweglijnen. 

t 

Eerste vergunning aan een privé-maatschappij voor de 
bouw van een openbare spoorweglijn, Antwerpen-Gent 
(spoorbreedte 1,IS1m) in 1842. 
Installatie van de eerste telegraaflijn tussen 
Antwerpen en Brussel voor de toepassing van 
telegrafisch bloksysteem (1846). 
Eerste toepassing van de Walschaerts-schuifbeweging 
(1848). 

Oprichting van de voornaamste privé-spoorwegmaat
schappijen en snelle uitbreiding van het net. 
Oprichting van het "Comité Consultatif de Chemins de 
fer, Postes et Télégraphes" (1853). 
Eerste toepassing van de Belpaire-vuurhaard (1860). 
Invoering van een eenvormig bestek voor alle 
toekomstige vergunningen (1866). 
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kenschetsende gebeurtenissenomSChrijVingl benaderende 
tijdspanne 

periode c 1871-1898 

periode 

periode 

d 

e 

I 

1889-1913 

1914-1925 

tijdperk II 1925-1945 

periode a	 I 1925-1930 

I 

Terwijl de laatste onder hen opgericht worden, neemt
 
de Staat toch al een aantal privé-maatschappijen
 
over.
 
Oprichting van eenheidsgebouwen door de
 
Staatsspoorwegen.
 
Ontstaan van de "Compagnie Internationale de Wagon

List" (1872).
 
Invoering door de Staatsspoorwegen van een indeling
 
van de locomotieven in "types" (1876).
 
Indienstname pendeltreinen, "trains-tramways", in de
 
grote steden en opening van een groot aantal
 
stopplaatsen (1880-1900).
 
Oprichting van de Nationale Maatschappij van
 
Buurtspoorwegen, N.M.V.B.-S.N.C.V., in 1885.
 
Indienstname van drieassige rijtuigen met groot
 
vermogen (1889).
 
Eerste rijtuigen op draaistellen (1893).
 

Na Belpaire, opnieuw veel Engelse invloed.
 
Sterke uitbreiding van het reizigers- en
 
goederenvervoer (1903-1913).
 
Eerste Belgische "Pacific"-locomotief komt in
 
dienst: "Flarnrne" (1910).
 
Overname'van een tweede reeks privé-maatschappijen
 
(1896-1912).
 

Eerste Wereldoorlog, wederopbouw van het net en
 
aanvoer van veel uit het buitenland afkomstdg


r 
materieel (1918-1920). ' 
Invoering van een seinstelsel met drie standen op de 
grote vanuit Brussel vertrekkend assen (1919-1922). 
RIV- overeenkomst (1921). 

Oprichting van de Nationale Maatschappij der
 
Belgische Spoorwegen, N.M.B.S.W.-S.N.C.F.B ..
 
Overheersing van de stoomlocomotief en begin van de
 
elektrificatie.
 
Eenvormige nummering van het rollend materieel.
 

Begin van de vereenvormiging.
 
:Oprichting van de Nationale Maatschappij de 

Belgische Spoorwegen, N.M.B.S.W.-S.N.C.F.B. in 1926. 
Op de metalen rijtuigen en de wagens wordt 
geleidelijk het embleem B.S.M.-C.F.B. aangebracht. 
Indienstname van de eerste stoom- en mechanische 
spoorauto's (1930). 



opgesteld door de Modelbouwcornmissie van FEBELRAIL NEM 802~B blad 3/4 

uitgave 1988 

omschrijving benaderende 
tijdspanne 

kenschetsende gebeurtenissen 

periode b 1930-1940 Periode van de vereenvormiging. 
Hernummering van de stoomlocomotieven door een getal 
met drie of vier cijfers (1931). 
Levering van de eerste reeksen metalen draaistel
rijtuigen (11 in 1931, L in 1932, Kl in 1933 en MI 
in 1935). 
Verschijnen van het monogram C§D (1934). 
Indienstname van de eerste geëlektrificeerde 
spoorlijn Brussel-Antwerpen in 1935. 
Eerste driedelig dieselelektrisch stel voor grote 
snelheid (1936). 
Nieuwe afkorting N.M.B.S.-S.N.C.B. (1938). 

periode c 1940-1945 Tweede Wereldoorlog. 
Gebruik van het net voor oorlogsdoeleinden.. 
Inzet van veel en verscheiden materieel op het net. 

tijdperkIII 1945-1970 Dit tijdperk wordt gekenmerkt door de geleidelijke 
verdwijning van de stoomtractie die vervangen wordt 
door elektrische en dieselmaterieel. 
Nieuwe nummering van het rollend materieel. 

periode a 1945-1955 Reorganisatie van het net. Opheffing van veel 
zij lijnen. 
Indienstname van de laatste door de N.M.B.S. 
bestelde stoomlocomotieven (type 29) in 1946r 
Hernummering met vijf- en zescijferige getarlen van 
het tractiematerieel (1946). • 
Overname van de laatste privé-maatschappijen (1948). 
Indienstname van de eerste elektrische locomotieven 
(1949). 
Openstelling van de Noord-Zuid-Verbinding (1952),' 
EUROP-overeenkomst (1953). 
Levering eerste rangeerdiesellocomotieven (1954). 
Begin van de standaardisatie van het 
goederenwagenpark volgens de UIC-normen (1954). 
Indienstname van de eerste baandiesellocomotieven 
(1955). 

periode b 1955-1964 De eerste reeksen elektrische locomotieven worden in 
dienst genomen. 
Hernummering met zevencijferige getallen en 
herschildering van de goederenwagens in UIC-rood 
(1956). 
Afschaffing van de derde klasse in alle treinen 
(1956). 
Oprichting van de TEE-treinen (1957). 
Indienstname van de eerste meerspanningslocomotieven 
(1962 ) 
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omschrijving 

periode c 

tijdperk IV 

periode a 

periode b 

benaderende 
tijdspanne 

1964-1970 

1970

1970-1980 

1980

kenschetsende gebeurtenissen 

Invoering van de UrC-nummering voor rijtuigen en 
wagens (1964-1969). 
Officiëel einde van de stoomtractie (1966). 

Nieuwe nummering van het tractiematerieel en 
invoering van meer kleurrijke schilderingen. 
Geleidelijke vernieuwingen van het getrokken mate
rieel en geleidelijke vervanging van diesellocomo
tieven door nieuwe reeksen elektrische locomotieven. 

Nieuwe nu~~ering met driecijferige getallen van de 
motorwagens, en met viercijferige getallen van de 
overige tractievoertuigen (1971). 
Wijzigingen aan het uiterlijk van sommige tractie
voertuigen (nieuwe schildering van de spoorauto's en 
de diesellocomotieven, plaatsing van dubbele 
koplampen) . 
Uittesten van nieuwe schilderingen (1976-1981). 

Verdere elektrificatie en begin van de 
dieseltractie. 
Toepassing van de nieuwe UIC-normen in de nummering 
van de goederenwagens (1980-1985). 
Toepassing van de nieuwe schildering van de wagens 
(1981). 
Herstrukturering van het net met afschaffin~ van 
lijnen en stopplaatsen, tezamen met een herschikking 
van de dienstregeling (1984). 
Invoering van klokvaste IC-lR-diensten (1984). 

Vèàr het tijdperk I valt nog te vermelden: 
Installatie van de eerste industriële spoorweg in de kanonnengieterij van 
Luik (1804); en van de eerste industriële spoorweglijn (met een lengte van 
1880 meter op een spoorbreedte van 09, meter, tussen de steenkoolmijn van 
Grand-Hornu en het kanaal van Bergen naar Condé -1830). 
Onder het bewind van Koning Leopold I, werd bij wet van 1 mei 1834 de 
oprichting beslist van een net van 380 kilometer dat ons land zou verbinden 
met Frankrijk, Pruisen, Engeland en Nederland. 
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Documentatie uitgave 1992 

Voorwoord 
1. Dit NEH blad, dat de evolutie van de spoorwegen in Nederland beschrijft, 
geldt als aanvulling van NEH 800. Bij de vaststelling van de Nederlandse 
tijdperken is getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij NEH 800. 
Als criteria voor de indeling zijn gehanteerd; geschiedkundige en politieke 
gebeurtenissen, zoals de crisis en de tweede wereldoorlog, maar ook het 
verwerven, het verbouwen of het verdwijnen van materieel. Echter vooral de 
historische gebeurtenissen binnen de spoorwegmaatschappijen zelf, hetzij van 
binnenuit, hetzij van buiten af - zoals bijvoorbeeld fusies - drukten hun 
stempel op de Nederlandse presentatie van de tijdperkindeling. 

2. Onderverdeling in tijdperken 
In grote lijnen verschillen de ontwikkelingen bij de spoorwegen in Nederland 
niet veel van die van de omliggende landen en zijn de in NEH 800 genoemde 
tijdperken ook hier toepasbaar. Naast de hoofdtijdperken zijn sub-tijdperken 
aangegeven. Deze sub-tijdperken worden aangeduid door een letter, welke wordt 
toegevoegd aan het cijfer van het tijdperk. Bijvoorbeeld: tijdperk lIIc 
verwijst naar de periode tussen 1958 en 1968. 

aanduiding tijdsbestekjkenmerken 
; I 

tijdperk 0 1839-1890 lAarzelend begin van het Nederlandse spoorwegnet door: 
particuliere maatschappijen. i 
Oprichting HIJSH in 1837, NRS in 1845, NCS in 1860. I 

/De Staat hield zich aanvankelijk afzijdig, vas in I 
1863 komen er staatsspoorwegen. : i

IOprichting van de SS in 1863 en NBDS in 1869. I 
Tot 1864 is er breedspoor. I, 
Er is alleen stoomtractie. De overheid plaatst 
eenheidsgebouwen in vijf SS klassen. 

tijdperk I 1890-1925 Periode van de kleurrijke maatschappijen, het 
spoorwegnet bereikt zijn grootste omvang, elke 
maatschappij heeft haar eigen spoorwegnet. 
Doorgaande luchtdrukrem op reizigersmaterieel. 

periode a 1890-1917 Onderlinge concurrentie. Overname NRS door SS. 
Eerste elektrische spoorweg. Het net bereikt zijn 
grootste omvang. 

periode b 1917-1921 HIJSH en SS richten in 1917 de belangengemeenschap 
"Nederlandsche Spoorwegen" (N.S.) op. Overname NCS 
door SS. 
N.S. past seinstelsel van HIJSM toe, de tractie is 
op SS leest geschoeid. 
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aanduiding 

periode c 

tijdperk 11 

periode a 

periode b 

periode c 

tijdperk 111 

periode a 

tijdsbestek 

1921-1925 

1925-1947 

1925-1934 

1934-1939 

1939-1947 

1947-1968 

1947-1953 

kenmerken 

Einde van de bonte kleuren van de afzonderlijke 
maatschappijen, invoering groene kleur en NS num
merschema. Voorzichtig begin van de verbrandings
motortractie en elektrificatie, bouw stalen 
rijtuigen. 
Aanzienlijke vermindering van het aantal 
stoomdepots. 
De SS seinen worden van links naar rechts geplaatst, 
onbewaakte overwegen krijgen andreaskruisen. 

Elektrificatie van de hoofdlijnen in west- en midden
 
Nederland, sluiting onrendabele lijnen, opkomst
 
stroomlijnuitvoeringen.
 

Indienststelling stoomlocomotieven serie 3900, 6100
 
en 6300. Elektrificering van hoofdspoorlijnen en
 
invoering van mat '24.
 
Luxe internationaal reizigersverkeer zoals: Etoile
 
du Nord, Rheingold en Edelweiss-Express.
 
Remmershuisjes vervallen door invoering doorgaand
 
rem op goederenmaterieel (1934).
 

Opkomende concurrentie van het wegtransport, ophef

fing van eerste lijnen en sluiting van stations.
 
Indienststelling van stroomlijn diesel- en elek

trische stroomlijntreinstellen.
 
Invoering groen licht voor het seinbeeld "Voorbij 

rijden toegestaan", voorheen was dit wit. Het groen
 
voor "waarschuwing" wordt geel (1934). Opri-fhting
 
huidige N.V. Nederlandsche Spoorwegen 01-01-1938.
 

Mobilisatie augustus 1939. Geen normale treindienst
 
meer mogelijk. Aluminiumkleurige daken worden donker
 
geschilderd. Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog r
 

aanschaf buitenlandse stoomlocomotieven.
 
Het lichtseinstelsel '46 wordt in gebruik genomen.
 

Modernisering van het spoorwegbedrijf, elektrifi 
catie van alle .hoofdlijnen. Aanschaf dieselelek
trische- en elektrische locomotieven en trein
stellen, vernieuwen dieseltreinstellen, gewijzigde 
materieelkleuren. Posttreinen in eigen omloop. 
Herwaardering klasse-indeling. 
Automatische treinbeïnvloeding. 

De elektrificatie wordt groot aangepakt. 
van de elektrische en dieselelektrische 

Instroom 
locomo

tieven en getrokken materieel in turkooizen kleur. 
Vervolgserie stroomlijntreinstellen. 
Goederenwagens worden roodbruin. 

~ 
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1953-1958periode b 

periode c 1958-1968 

tijdperk IV 1968-1989 

periode a i 1968-1978 

kenmerken
 

Nieuw k1eurenschema (1953); elektrische locomotieven
 
en rijtuigen blauw, elektrische treinstellen groen
 
en dieseltreinstellen rood.
 
Afvoer houten rijtuigen. Eerste hondekop treinstel

len.Introductie TEE 1957.
 
Invoer alleen 1e en 2e klas (1956). Starre dienst

regeling op alle lijnen.
 
Goederenwagens krijgen telegrafische kenmerken.
 
Einde stoomtractie (1958).
 
Invoering seinreglement 1954 en daglichtseinen '54.
 

NS verlieslijdend. Nieuwe diesel en elektrische
 
treinstellen moeten het vooroorlogse stroomlijn
 
materieel vervangen. De laatste stalen coupé

rijtuigen worden buiten dienst gesteld.
 
De klasse borden vervallen op het binnenlands mate

rieel. Ingebruikname motorpost, aanschaf rijtuigen
 
voor buurlandverkeer. Omnummering materieel volgens
 
urc (goederenwagens 1965, rijtuigen 1968).
 
Eerste containertreinen.
 
Invoering frontseinen met drie lichten (1963).
 
Alleen nog (buitenlands)stoom in de grensstations,
 
voorzichtig begin met museum stoom.
 

Introductie NS huisstijl, modernisering naoorlogs

materieel. Indienststelling trek-duwtreinen.
 
Verdwijnen klassieke beveiliging en handbediende
 
overwegen.
 

,f. , 
"Spoorslag 70", nieuwe huisstijl; geel/grijs voor 
het materieel, nieuw logo en pictogrammen, reclame 
op de trein. Wederom vernieuwing materieel: E-loco
motieven, "Sprinter" en prototype "Koploper". De 
Benelux met trek-duwtreinen. Belgische meerspan- \ 
ningslocomo~ieven op NS net (1962).
 
Sluiting van vele los- en laadplaatsen.
 
AKI krijgt een wit en twee rode lichten (1969).
 

periode b 1978-1989 Modernisering oudere elektrischelocomotieven. Komst 
locomotieven serie 1600, "Wadlopers", "ICM-3" en 
"dubbeldekkers ll Nieuwe Benelux trek-duwtrein.• 

Afvoer oud stroomlijn-materieel en rijtuigen uit de 
jaren vijftig. Getrokken treinen verdwijnen van de 
niet geëlek-trificeerde lijnen. 

Goederenwagens krijgen nieuwe lettercombinaties 
(1981). Nieuw rangeerterrein in Kijfhoek. 
Invoer computergestuurde beveiliging. Afbraak 
klassieke beveiliging. 
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aanduiding tij dsbestek kenmerken 

tijdperk V 1989- .... Afvoer oudere diesellocomotieven. Aanschaf 
diesellocomotieven 6400 en nieuw reizigersmaterieel. 
Sterke toename van het reizigersverkeer, huur 
rijtuigen van NMBS, instroom stoptreinmaterieel '90, 
dubbeldekkers en locomotieven serie 1700 .. Plannen 
voor hoge snelheid. Verdere sanering goederenvervoer 
Rail 21 Cargo. Laatste armseinen verdwijnen. 

; .,.
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1 Definitie 

Met modules worden in deze aanbeveling verplaatsbare baangedeeltes van 
bepaalde afmetingen met genormaliseerde spooraansluitingen en kopeinden 
bedoeld. Door meerdere van deze modules aan elkaar te koppelen kunnen 
bedrijfsklare modelspoorwegen met een willekeurige lengte worden opgebouwd. 

2 Algemene voorschriften 

~	 2.1 De module moet bestaan uit een verstevigd raamwerk. 

2.2	 De bovenzijde van de kopeinden kan recht zijn of een landschapsprofiel 
hebben. In zoverre het landschapsprofiel bedoeld is, om vanaf één zijde 
te worden bekeken, wordt de naar de bezoekers gerichte zijde van de 
module met "Zuid" of "Voor" aangeduid. De tegenovergestelde zijde wordt 
met "Noord" of "Achter" aangeduid. 

2.3	 De kopeinden worden voorzien van twee of drie gaten voor het aan elkaar 
koppelen van de modules met behulp van bouten en moeren of passtiften 
met openingen voor spanschroeven (lijmtangen). Een extra opening dient 
voor de doorvoer van snoeren. 

'(
2.4	 De hoogte wordt gemeten tussen de vloer en bovenkant aardebaan '~e 

vlakke ondergrond waarop het ballastbed rust volgens NEM 122/123). De 
hoogte bedraagt 100 cm (voor zittende bediening, tentoonstellingen) of 
130 cm (staande bediening, clubbanen). 

2.5	 De modulepoten zijn afneembaar of opklapbaar en moeten een
 
hoogteverschil van ongeveer 2,5 cm kunnen compenseren.
 

2.6	 Om het plaatsen op tafels mogelijk te maken dient de onderzijde van de 
modules vlak te zijn. 
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3 Grootte en vorm van de modules 

3.1	 De breedte van de modules wordt in het algemeen bepaald door de 
genormaliseerde kopeinden. De lengte is bij voorkeur een veelvoud van de 
breedte en is meestal afhankelijk van de transportmogelijkheden. 

3.2	 Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrije baan modules (recht of 
gebogen) stations-, overgangs- en vertakkingsmodules. 
Stationsmodules kunnen afwijkende afmetingen hebben De einden die 
overgaan op vrije baan modules moeten genormaliseerd zijn. 
Overgangsmodules vormen de verbinding tussen verschillende module
systemen of met modules waarvan de kopeinden niet zijn genormaliseerd. 
In de hierna afgebeelde voorbeelden zijn de genormaliseerde kopeinden 
(A) met een dubbele lijn aangegeven. 

vrije baan module (recht) overgangs- en stationsmodule 

vrije baan module (gebogen)	 vertakkings module 

. r---. 4 Module-systemen 

De normen NEM 910 tot en met 999 omvatten de beschrijvingen van de 
gebruikelijke module-systemen voor de verschillende schalen met een nadere 
opgave over de uitvoering van de modules, de kopeinden en de elektrische 
uitrusting. Door aan het NEM nummer letters toe te voegen wordt aangegeven in 
welk	 land de betreffende module-norm is uitgewerkt. 
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