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Abstract 

~ 
Movares 

Switches are some of the most critical parts of the rail infrastructure. At the moment the ProRail is not 
able to accurately predict the life span of a switch. Therefore they are looking for a prediction 
methodology that will result in better residual life forecasts. However, ProRail lacks a certain basic 
amount of insight and knowledge on the degradation of switches. To improve this situation a research 
proposal was written that will lead to increased insight in the degrading condition of the switches and 
a methodology to predict the life span. 
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Managementsamenvatting 

Dit rapport 'Degradatie in beeld' is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek binnen Movares 
Nederland B.V. in nauwe samenwerking met ProRail BV. Deze samenvatting behandelt de 
belangrijkste punten die tijdens de verschillende fasen van de afstudeeropdracht zijn uitgewerkt. 

I. lnleiding 
Movares is voortgekomen uit het oorspronkelijke ingenieursbureau van de NS en is gespecialiseerd in 
advisering en ontwikkeling van technische oplossingen op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en 
vervoerssystemen. ProRail BV is gevormd uit de taakorganisaties van de NS. Op dit moment is 
ProRail de economische eigenaar van de spoorinfrastructuur en heeft als taak die te beheren, te 
onderhouden en uit te breiden. 

In overleg met ProRail is de volgende opdracht geformuleerd: 
Ontwikkel ten behoeve van het ProRail planvormingsproces voor wisselvervanging een methodiek 
voor het onderbouwd voors ellen van de restlevensduur van wissels. 

Om deze opdracht uit te voeren zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld: 
I) Hoe ziet het huidige planvormingsproces voor het vervangen van wissels in Regio Zuid eruit? 
2) Welke onderzoeksopzet kan leiden tot een verbetering van het inzicht in degradatie van wissels en 

de voorspellingen van de theoretische levensduur? 
3) Hoe kunnen de voordelen (in prijs en prestatie) warden omschreven van de voorgestelde opzet 

voor het planvormingsproces en het beter benutten van de restlevensduur? 

2. Analyse van het planvormingsproces 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zijn verschillende analyses uitgevoerd op de huidige 
bedrijfsprocessen. Allereerst werden het planvormingsproces en de verantwoordelijkheden van 
betrokken partijen in kaart gebracht. Een schematisch overzicht hiervan is terug te vinden in figuur 3-2 
op pagina 12. Ook is gekeken naar de huidige vaststelling van de theoretische levensduur en afweging 
bij de onderhoudsbeslissingen. Hierbij kwam naar voren dat de huidige waarden voor de theoretische 
levensduur voomamelijk gebaseerd zijn op schattingen door deskundigen. Verder worden de 
onderhoudsbeslissingen op dit moment genomen op basis van de informatie in de statusformulieren. 
Aspecten als omgeving, toekomstig gebruik en financiering spelen wel een rol, maar de technische 
levensduur op het statusformulier is de dominante factor in de beslissing. 

Tijdens de analyse zijn drie verschillende knelpunten ge"identificeerd: 
1. Onnauwkeurige vaststelling van de theoretische levensduur, die leidt tot onnauwkeurige planning 

van de statusopnamen. De waarden zijn statisch en er zitten gebreken in hun registratie. Ook 
bestaat nog onvoldoende inzicht in nieuwe technische factoren zoals de betonnen dwarsliggers. 

2. De statusformulieren zijn vaak slechts beperkt ingevuld en alternatieven ontbreken. Hieraan ligt 
het ontbreken van een helder, objectief toetsingskader voor statusopnames ten grondslag. 

3. Ontbreken van middelen voor sturing, toezicht en controle op het werk van de Proces Contract 
Aannemer (PCA). Het draait hierbij zowel om capaciteitsgebrek als om het ontbreken van 
beoordelingsmiddelen en contractuele afspraken. 

Vanuit de analyse zijn de volgende conclusies getrokken: 
• De huidige theoretische levensduren van wissels zijn in de praktijk slechts van beperkte waarde 

omdat ze teveel afwijken van de feitelijke vervangingsjaren. 
• Het ontbreken van een helder, objectief toetsingskader voor statusopnames resulteert in gegevens 

van te lage kwaliteit en stelt ProRail niet in staat om de prestaties van de PCA te beoordelen. 
• De statusformulieren vormen op dit moment geen optimale basis voor het nemen van de 

onderhoudsbeslissingen door de wisselende kwaliteit van de gegevens. 
• Door een gebrek aan capaciteit, toetsingscriteria en contractuele afspraken heeft ProRail onvol

doende mogelijkheden om toezicht te houden op alle activiteiten van PCA's en deze te sturen. 
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Naar aanleiding van deze conclusies wordt een aantal aanbevelingen ter verbetering gedaan: 
1. De theoretische levensduur van wissels dient een meer dynamische waarde te krijgen waarin 

de belangrijkste degradatiefactoren een rol spelen en historische waarden warden gebruikt 
voor verdere bijstelling. Deze dynamische waarde van de theoretische levensduur zal een 
betere basis vormen voor het plannen van de statusopname. 

2. De statusopnames en onderhoudsbeslissingen moeten verder geobjectiveerd warden. ProRail 
heeft hier al een begin mee gemaakt door de ontwikkeling van Duimstok (een 
schadecatalogus, zie bijlage 6) en een uniform statusformulier. De toepasbaarheid van 
Duimstok voor wissels dient wel nader bekeken te warden. In de verdere ontwikkeling van 
Duimstok zal verder aandacht nodig zijn voor voorspellingen op langere termijn en de 
verdeling van verantwoordelijkheden. 

3. Verbeteren van sturing, toezicht en controle op de werkzaamheden van de PCA, zowel de 
uitvoering van het klein onderhoud als de statusopnames. Dit kan bereikt warden door het 
stellen van kaders waarbinnen de samenwerking tussen ProRail en de PCA dient te vallen. 
Oak zullen er verdere contractuele afspraken gemaakt moeten warden. De invoering van 
output-gerichte contracten kan hier een goed aanknopingspunt voor vormen. 

Er is voor gekozen verder te gaan met het onderwerp van de eerste aanbeveling. Vanwege 
onvoldoende fundamenteel inzicht in de degradatiefactoren van wissels was het echter niet mogelijk 
om tijdens deze opdracht een volledige methodiek te ontwikkelen. Het ontwikkelingsproces van de 
voorspellingsmethodiek moet uit meerdere stappen bestaan, waarbij in deze afstudeeropdracht de 
eerste stap zal warden gezet in de vorm van een onderzoek naar de degradatie van wissels. Daarom is 
in het tweede gedeelte van het verslag door het beantwoorden van de tweede en derde 
onderzoeksvraag gewerkt aan een opzet, die ProRail in staat zal stellen het inzicht in de degradatie de 
komende jaren te vergroten, kwantificeren en modelleren. 

3. Wisselfalen en -degradatie 
In hoofdstuk 4 is kart de achterliggende theorie met betrekking tot degradatie en de invloed van 
onderhoud uiteengezet om een basis te vormen voor het onderzoek. Deze theorie beschrijft de 
achterliggende mechanismen, die (indirect) een rol zullen gaan spelen in de methodiek. Oak wordt 
aandacht besteed aan de rol, die de verschillende vormen van onderhoud hebben op de degradatie. De 
theorie is specifieker betrokken op de situatie van wissels. Geconcludeerd werd dat met name de 
volgende drie factoren kunnen leiden tot de vernieuwingsbeslissing voor een wissel : slechte kwaliteit 
van de dwarsliggers, slijtage van het ijzerwerk en verandering van het gebruik ten opzichte van de 
specificaties. Vanwege de verschillen in eigenschappen van houten en betonnen dwarsliggers is het 
onderzoek verder afgebakend. Het onderzoek wordt opgezet voor wissels op houten dwarsliggers met 
een hoekverhouding van 1:9. Deze vormen ongeveer 57% van de totale populatie wissels. 

4. Degradatie- en voorspellingsmodel 
Inzicht in de degradatie van wissels kan in het degradatieonderzoek warden verkregen door middel 
van modelmatige benadering, dit kan als volgt op generiek niveau warden weergegeven: 

Netto Belasting 

Bruto Belasting 

->( 
\ 

~-
Conditie van het wissel 

.. ! 

~ Onderhoud(sbeteid) 1~ 

Ill 



TU/e Degradatie in beeld 

De degradatie van het wissel is terug te vinden in de afnemende Conditie van het wissel. Deze neemt 
af onder invloed van de Belasting, die in dit model in twee vormen is opgenomen: Netto en Bruto 
Belasting. Het Onderhoud werkt haar beurt op een positieve manier in op de conditie van het wissel. 
De Netto Belasting vertegenwoordigt sec de belasting door passerende treinen, terwijl de Bruto 
Belasting is ge'introduceerd om de werkelijke invloed die het wissel ondervindt weer te geven. De 
waarde van de Bruto Belasting wordt naast de Netto Belasting bepaald door de conditie van het wissel 
en een aantal statische en omgevingsfactoren. 

Om dit model bruikbaar te maken moet het op een meer specifiek niveau worden uitgewerkt. Daarom 
is voor elke categorie degradatiefactoren op basis van gesprekken met deskundigen ge'identificeerd 
welke factoren de meeste invloed hebben op de levensduur van het wissel. Het resultaat hiervan is 
weergeven in onderstaande tabel. 

Cate2orie Factoren lnvloed 
Belastingfactoren Recht/krom bereden Hoog 

Aslast Hoog 
Tonnage Hoog 
Aantal assen Bovengemiddeld 
Acceleratie/afremmen Gemiddeld 

Statische factoren Kwaliteit van de ondergrond Hoog 
Initiele conditie van het wissel Hoog 

Conditiefactoren Wisselgeometrie Bovengemiddeld 

Ballastbed Bovengemiddeld 
Houten dwarsliggers Bovengemiddeld 
Bevestigingsmiddelen Gemiddeld 
Puntstuk Gemiddeld 

Onderhoud Kwaliteit uitvoering Hoog 

Voor elk van de gei'dentificeerde factoren is uitgewerkt hoe de factor functioneert en invloed uitoefent 
op de degradatie. Ook is voor elke factor omschreven welke mogelijkheden ProRail heeft voor 
gegevensverzameling en hoe deze factor vervolgens aan de hand van de verzamelde gegevens 
geclassificeerd kan warden. Tot slot is, indien nodig, aangegeven welke activiteiten nog ondemomen 
dienen te warden om de factor op te nemen in het degradatieonderzoek. Een samenvatting van deze 
uitwerking is te vinden in tabel 5-2, een uitgebreidere uitwerking in bijlage 13. 

Hoe het mogelijk is met behulp van het voorgestelde model de levensduur van de wissels te 
voorspellen, wordt in hoofdstuk 5 besproken. Aan de hand van gegevens uit de praktijk kunnen een 
aantal referentiecurven warden opgesteld. Deze referentiecurven geven de degradatie van een 1 :9 
wissel op houten dwarsliggers weer wat zich onder bepaalde omstandigheden bevindt gedurende zijn 
levensverloop. Vervolgens kan aan de hand van de classificaties voor alle wissels bepaald warden bij 
welke referentiecurve ze het best aansluiten en welke afwijking er zal zijn. Dit zal een voor dat wissel 
in zijn specifieke situatie reelere, beter onderbouwde levensduur opleveren. 

5. Onderzoeksopzet voor inzicht in wisseldegradatie 
In hoofdstuk 6 wordt omschreven hoe bet degradatieonderzoek opgezet dient te warden met daarin 
onder andere welke activiteiten uitgevoerd dienen te warden om invulling te geven aan de 
voorgestelde modellen. Het opstellen van een goede onderzoeksopzet is van wezenlijk belang om 
goede conclusies te kunnen trekken uit de resultaten. De validiteit, betrouwbaarheid en implementatie 
van bet onderzoek spelen daarbij een rol. In onderstaande tabel wordt een korte omschrijving gegeven 
van elke onderzoeksactiviteit, een uitgebreidere uitwerking is terug te vinden in paragraaf 6.2. De 
uitvoering van de eerste drie fasen zal ongeveer 2 ½ jaar in beslag nemen. 
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Onderzoeksactiviteiten 
1. Voorbereidende activiteiten 

2. Datavergaring 

3. Analyse van de data 

4. Validatie van het huidige model 

5. Mathematische modelvorming 

6. Verbeterproces 

7. Implementatie van het onderzoek 

~ 
Movares 

Omschrijving 
Activiteiten m.b.t. class i fi cati es en meetmethoden, die 
uitgevoerd dienen te worden voor het onderzoek kan 
beginnen. Zie tabel 6.1. 
Het meten aan en gegevens verzamelen voor een steekproef 
van 100 wissels als basis voor de analyse en modelvorming. 
Het draait hierbij om algemene gegevens, berijdings-
gegevens, metingen aan conditie en statische factoren en 
een aantal schattingen. Er worden drie metingen uitgevoerd 
met een tussenli2:2:ende periode van een jaar. 
(Correlatie)analyse van de verzamelde gegevens om het 
inzicht in de degradatie van het wissel te vergroten door het 
bepalen en kwan ti fi ceren van de relaties tussen de 
verschillende soorten degradatiefactoren. 
Het degradatiemodel moet gevalideerd worden door het te 
toetsen aan de praktijk. Het is mogelijk factoren weg te 
laten of samen te voe gen n.a. v. analyse van de correlaties. 
Opzetten van een abstracte representatie van de conditie van 
het wissel in de loop van de tijd op basis van de analyse-
resultaten. Door het gebruik van referentiecurven wordt het 
mogelijk voorspellingen te doen en aan te passen. 
Verdere kalibratie van het model door het uitvoeren van 
verdere metingen. Relaties, parameters en voorspellingen 
zullen verder aangescherpt worden. 
De implementatie binnen ProRail van het onderzoek zelf en 
de resultaten wordt omschreven. Het creeren van draagvlak 
is belangrijk voor het succes van het onderzoek. Het lijkt 
verstandig de hulp van een externe partij in te schakelen 
vanwege de benodigde kennis en beschikbaarheid. 

De uitvoering van het onderzoek zal resulteren in verbeterd inzicht in de degradatie van de wissels en 
een methodiek waarmee de levensduur van de wissels beter voorspeld kan worden. Dit zal enerzijds 
leiden tot een betere aansturing van het planvormingsproces, doordat men nauwkeuriger inzicht heeft 
in de levensduur. Anderzijds zal het verbeterde inzicht in de degradatie kunnen leiden tot 
verbet~ringen in het ontwerp en onderhoud van de wissels wat zorgt voor een betere beheersing van de 
wissels. Gezien over de lange termijn sluit het onderzoek ook aan bij de doelstelling van ProRail om 
de beste Railinframanager van Europa te worden doordat het zal zorgen voor meer transparantie in de 
relatie tussen kosten en prestaties. 

Ondanks dat het onderzoek is ontwikkeld met het oog op 1 :9 wissels op houten dwarsliggers is het ook 
te gebruiken voor andere wisseltypes. Gezien de aard van de modellen is het goed mogelijk om ze op 
gelijke wijzen toe te passen op wissels op houten dwarsliggers met andere hoekverhoudingen. Dit zal 
alleen veranderingen opleveren in de waarden van de modelparameters. Voor toepassing op de wissels 
met betonnen dwarsliggers zullen er meer aanpassingen nodig zijn. Vanwege de andere rol die de 
dwarsliggers spelen in de degradatie zal moeten worden bekeken op welke manier de modellen 
aangepast moeten worden. Het is voor deze wissels bovendien interessanter om een langdurig 
meetprogramma op te zetten en geleidelijk meer inzicht te verwerven in de degradatie omdat de 
gebruiksduur op dit moment nog te kort is voor voorspellingen m.b.t. de levensduur. 

Wanneer een globaal beeld wordt geschetst van de kosten en baten die de uitvoering van het 
onderzoek met zich mee zal brengen, wordt duidelijk dat de te behalen winst -in termen van 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en levenscycluskosten- in relatie tot de projectkosten bijzonder 
groot kan zijn. De directe, meetbare baten van het onderzoek zijn terug te vinden in besparingen in 
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kosten, storingen en onderhoud. Daarbij wordt geschat dat het een besparing van € 9 miljoen, 10% 
Trein Vrije Periodes, 800 onregelmatigheden en 200 Treindienst Aantastende Onregelmatigheden op 
kan leveren door een betere benutting van de levensduur en beheersing van de wissels. De bijkomende 
kosten komen voornamelijk voort uit het aantal uren dater aan het onderzoek gewerkt moet warden. 
Dit aantal is op basis van de in hoofdstuk 6 omschreven activiteiten geschat op in totaal 2 manjaar. 

6. Conclusies 
Gedurende de ontwikkeling van de opzet voor het onderzoek is het aannemelijk geworden dat het 
haalbaar en uitvoerbaar is om meer inzicht in de degradatie te krijgen en meer realistische 
voorspellingen over de levensduur van wissels te doen. De degradatie van wissels vormt een complex 
geheel, maar dit kan warden benaderd door het als een dynamisch systeem weer te geven. De 
activiteiten die daarbij moeten warden uitgevoerd vormen een lange termijn project wat een zekere 
mate van commitment en inspanning van het management en de betrokken afdelingen binnen ProRail 
zal vragen. Maar gezien de te behalen resultaten op de korte en lange termijn heeft ProRail mijns 
inziens alle reden om dit onderzoek op te pakken en uit te werken. 
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Voorwoord 

~ 
Movares 

Dit verslag is het resultaat van het afstudeerproject wat ik heb uitgevoerd bij Movares Nederland B.V. 
in nauwe samenwerking met ProRail BV. Het project valt onder vakgroep 'Quality and Reliability 
Engineering' van de faculteit Technologie Management, opleiding Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven en heeft ongeveer negen maanden in beslag genomen. 

Een afstudeerproject binnen Technische bedrijfskunde draait om het ontwikkelen en beheersen van 
een aantal vaardigheden. Als technisch-bedrijfskundig ingenieur dien je namelijk ontwerpgericht, 
wetenschappelijk verantwoord en effectief te kunnen werken aan bedrijfskundige problemen in een 
bedrijfsomgeving. Ik heb bet idee dat ik me op dit terrein ontwikkeld en bewezen beb tijdens bet 
project, ondanks dat de wetenscbappelijke verantwoording in bet eerste deel wat lastig bleek. Voor 
mezelf ben ik blij dat ik tijdens het uitvoeren van de opdracbt de balans beb weten te vinden tussen 
mijn perfectionisme, tijdige communicatie en de praktijksituatie waarin ik terecht kwam. 

Daamaast vormde de spoorwereld door haar unieke karakter en verhoudingen een uitdaging. Binnen 
deze omgeving ben ik nauw betrokken geraakt bij twee bedrijven met uiteenlopende werkzaamheden. 
In sommige gevallen betekende dit ook afwijkende belangen of een andere kijk op de situatie. Van bet 
omgaan met deze nieuwe omgeving, bet techniscbe product en de beide bedrijven beb ik veel geleerd. 

Ik wil in dit voorwoord ook graag een aantal mensen bedanken die mij tijdens bet uitvoeren van de 
opdracht bebben gebolpen en begeleid. 

Ik wil graag iedereen bedanken die binnen Movares en ProRail een bijdrage beeft geleverd door bet 
beantwoorden van vragen, bet tijd vrijmaken voor interviews, bet bescbikbaar stellen van gegevens en 
bet geven van feedback. In bet bijzonder zou ik mijn bedrijfsbegeleider Jos van Wamel willen 
bedanken voor zijn betrokkenbeid bij bet bele project en zijn kritiscbe blik op mijn werk. Hij beeft 
gezorgd voor een goede start in de samenwerking met ProRail en zijn hulp heeft ervoor gezorgd dat ik 
bet eindproduct naar een hoger niveau beb weten te tillen. Voor bun ondersteuning vanuit ProRail wil 
ik Jan van den Heuvel en Jeroen Smulders bedanken. Tenslotte wil ik de collega's binnen 
Assetmanagement bedanken, want ondanks dat zij inhoudelijk niet erg betrokken zijn geweest bij de 
opdracbt bebben zij zeker geholpen om mijn afstuderen tot een leuke tijd te maken. 

Ook vanuit de faculteit beb ik goede begeleiding en ondersteuning gehad. Mijn eerste begeleider Jan 
Rouvroye wil ik bedanken voor zijn snelle reacties, kritische leeswerk en bet feit dat ik altijd binnen 
kon lopen om even te praten of wat vragen te stellen. Daamaast wil ik Martin Newby, die als tweede 
begeleider vanaf bet begin bij de opdracbt betrokken is geweest, bedanken voor zijn feedback en de 
bulp bij de statistiscbe invulling van de onderzoeksopzet. 

Tot slot wil ik ook al mijn familie en vrienden bedanken voor bun steun, feedback en natuurlijk de 
broodnodige afleiding, niet alleen tijdens mijn afstuderen maar ook gedurende de rest van mijn studie. 

Saskia Scbeff ers 
Eindboven, juni 2007 
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Gebruikte ajkortingen 

AKI 

EVB 

FME(C)A 

GAO 

GO 

IH 

IHD 

IHM 

IVW 

KO 

LCM 

LCC 

NS 

OH 

OHM 

PCA 

PMF 

POSS 

PY 

RAMS 

SAP 

TAO 

TAO 

TVP 

VN 

Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop 

Eenheid Van Bedrijfshinder 

Failure Mode, Effects (and Criticality) Analysis 

Gebruiks Afhankelijk Onderhoud 

Groot Onderhoud 

Instandhouding 

Instandhoudingsdocument 

Instandhoudingsmanagement 

Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat 

Klein Onderhoud 

Life Cycle Management 

Life Cycle Costs 

Nederlands Spoorwegen 

Onderhoud 

Onderhoudsmanagement 

Proces Contract Aannemer 

Product Mutatie Formulier 

Preventief Onderhoud- en Storingsmeldingsysteem Strukton 

Planvorming 

Reliability, Availability, Maintainability and Safety 

Systemen, Applicaties en Producten in de Informatica 

Treindienst Aantastende Onregelmatigheid 

Toestands Afhankelijk Onderhoud 

Trein Vrije Periode 

Vemieuwing 
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Definities 

Bruto belasting 

Bodemwaarde 

Conditie 

Degradatie 

Economisch 
vervangingsjaar 

Equipment (in SAP) 

F aaloorzaak 

Faalvorm 

I nstandhouding 

Life Cycle Costs 

Netto Belasting 

Restlevensduur 

Technisch 
vervangingsjaar 

Theoretische levensduur 

Theoretisch 
vervangingsjaar 

Veiligheidswaarde 

~ 
Movares 

Waarde voor de belasting waarin wordt weergegeven wat het wissel 
werkelijk aan belasting ondervindt van de passerende treinen. Dit is 
onder andere afuankelijk van de conditie van het wissel (zie Hfst 5). 

Kwaliteitswaarde als minimum norm door ProRail gesteld, welke 
niet mag warden gepasseerd. 

De conditie van het wissel is de toestand van het wissel waarbij de 
feitelijke kenmerken beoordeeld warden op basis van de belasting 
van het wissel en de voor het wissel vastgestelde normen (zie figuur 
4 in bijlage 2). 

Degradatie is het proces waarbij conditie van het wissel afneemt 
door het gebruik en de tijd. 

Het economisch vervangingsjaar is gedefinieerd als het jaar waarop 
vervanging in het productieplan van ProRail is opgenomen. 

Een equipment is een object( onderdeel) van de Railinfrastructuur, 
waarvan de specificaties warden geregistreerd in SAP. 

De oorzaak die tot de gei'dentificeerde faalvorm(en) kan leiden 
(defect onderdeel + aard van het defect). 

De wijze waarop een technische installatie niet meer zijn functie 
vervult ( ook wel functieafwijking genoemd). 

Onder instandhouding van de railinfrastructuur verstaat men het 
totale proces van onderhoud en vemieuwing, waarmee het spoor in 
een zodanige conditie wordt gehouden, <lat aan de normen voor vei
ligheid en kwaliteit wordt voldaan, tegen zo laag mogelijke kosten. 

Kosten van het systeem bekeken over de gehele levenscyclus van 
concept tot sloop. Deze kosten zijn onder te verdelen in 
investeringskosten, instandhoudingskosten, buitendienststellings
kosten en sloopkosten. 

De belasting van het wissel puur door de massa van de treinen, zoals 
deze door Quo V adis gemeten wordt. 

Restlevensduur van een wissel is gelijk aan de verwachte 
levensduur min de verstreken tijd, die het object reeds in gebruik is. 

Het technisch vervangingsjaar wordt voorspeld op basis van de 
actuele toestand van het object en de verwachte degradatie ( op basis 
van be lasting, etc.) tot de grenstoestand bereikt is die het einde van 
haar levensduur aangeeft. De actuele toestand wordt beoordeeld op 
basis van inspecties en statusrapporten. Het technische 
vervangingsjaar is nauwkeuriger te voorspellen naarmate het 
tijdspad tussen actuele toestand en grenstoestand kleiner is. 

De levensduur die is ingeschat op basis van historische gegevens 
en/of theorie vanaf het moment van de bouw of aanschafdatum 
(afuankelijk van objecttype) van een object. Het betreft de tijd die 
theoretisch gezien verstrijkt tussen het jaar waarin het object wordt 
gebouwd c.q. aangeschaft en het jaar waarin zij door degradatie een 
grenstoestand bereikt die het einde van haar levensduur aangeeft. 

Het jaar waarin het wissel volgens de theoretisch voorspelde 
levensduur vervangen dient te warden. 

Waarde welke onder geen beding mag warden gepasseerd omdat 
daarmee de veilige berijdbaarheid in het geding komt. 
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1. Introductie Movares en ProRail 

~ 
Movares 

In dit hoofdstuk worden de bedrijven Movares en ProRail ge"introduceerd om te verduidelijken in wat 
voor omgeving de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd. Allereerst wordt er een beschrijving gegeven 
van ontwikkelingen binnen het Nederlandse Spoor om de context weer te geven waarin de beide 
bedrijven opereren. Vervolgens zal van beide bedrijven kort de geschiedenis, organisatiestructuur en 
bedrijfsvoering worden besproken. 

1.1 Het Nederlandse Spoor 

N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) was vanouds het nationale spoorwegbedrijf van Nederland. Van 
1938 tot begin jaren negentig was NS eigenaar en beheerder van de landelijke Nederlandse 
railinfrastructuur en uitvoerder van alle vervoersdiensten. De Europese regelgeving schreef toen 
liberalisering en scheiding van exploitatie en beheer van het spoor voor. Naar aanleiding daarvan werd 
de toenmalige railsector in hoofdlijnen opgesplitst in een beheerder (nu ProRail), een ingenieursbureau 
(nu Movares) en een vervoerder (NS, tevens exploitant van de stations). Daamaast werd de 
infrastructuur opengesteld voor andere vervoerders en werden andere ingenieursbureaus gecertificeerd 
voor ontwerpwerkzaamheden. 

Sinds 2002 is de infrastructuur formeel overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Ook werd in dit jaar de scheiding tussen beheer en exploitatie van het spoor definitief doordat de 
Tweede Kamer zich uitsprak voor de nieuwe Spoorwegwet, die in lijn is met de Europese 
Regelgeving. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid in de taakverdeling op het spoor. De taken en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot toezicht en beheer van het spoor werden nu ook 
organisatorisch gescheiden: Railinfrabeheer, Railned (nu IVW) en Railverkeersleiding gingen 
zelfstandig verder. Om het beheer van het spoor duidelijker een geheel te maken, hebben 
Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding zich op 1 januari 2003 officieel verenigd in ProRail. 
Overigens zonder de spoorwegveiligheidstaak van Railned, dat onderdeel ging uitmaken van de 
Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat. De overheid heeft in dit geheel een drieledige rol; zowel 
regelgevend en toezichthoudend door middel van de concessies als financierend. 

ProRail regelt capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor en heeft daarmee onder meer 
taken in het pakket als aanleg, onderhoud, verkeersleiding, incidentmanagement en het leveren van 
reisinforrnatie. De inkomsten van ProRail zijn enerzijds afkomstig van de overheid, anderzijds komen 
ze voor een klein deel voort uit de exploitatie van de infrastructuur. 

Op dit moment heeft de overheid de NS en ProRail concessies verleend voor respectievelijk het 
personenvervoer op en het beheer van het Hoofdrailnet. In de beheer- en vervoerconcessie zijn 
duidelijke afspraken gemaakt over te leveren prestaties. Jaarlijks leveren de NS en ProRail een plan 
aan waarin ze toelichten hoe ze deze denken te gaan realiseren Deze concessies lopen nog tot 2015, 
waama deze opnieuw toegewezen zullen worden. De minister zelf blijft eindverantwoordelijk voor de 
hoofdrailinfrastructuur [NS06] 1• 

De huidige partijen binnen de spoorwereld en hun onderlinge relaties zijn weergegeven in figuur 1-1. 
Naast bovenstaande ontwikkelingen, die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan als gevolg van 
de verzelfstandiging van de NS, zijn er nog enkele onderwerpen en trends van belang binnen het 
spoor. 

Veiligheid 
Veiligheid gaat op het spoor v66r alles. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan veiligheid tijdens 
het vervoer, er worden bijvoorbeeld ook steeds strengere maatregelen genomen om te zorgen voor 

1 Zie hoofdstuk 9 op pagina 51 voor de referentielijst van het rapport. 
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veiligheid tijdens werkzaamheden. Optimale beheersing en beveiliging zijn dus van belang en er wordt 
dan ook voortdurend gewerkt aan de verbetering van de huidige veiligheidssystemen zoals 
bijvoorbeeld ATB (automatische treinbei"nvloeding) en de werkplekbeveiliging of de ontwikkeling van 
nieuwe systemen zoals ERTMS, de open Europese standaard voor treinbeveiliging en 
telecommunicatie op het spoor [MOV06]. 

Om het railverkeer te beheersen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van elektronica. Ook 
vinden verschillende activiteiten, zoals verkeersleiding, meer gecentraliseerd plaats. Hierdoor wordt 
het onderhoud complexer en kunnen storingen vaak uitgebreidere gevolgen hebben voor de treindienst 
[SCH06]. 

Proces contracten 
Project bestekke 

Beheersconcessie 
o.b.v. prestaties 

Netwerkver1<laring 
T oegangsovereenkomst 

Gebruikersheffing 
Performance regime 

Werkgebled 
Movares 

Figuur 1-1: Re/aties tussen actoren op het spoor [SCH06} 

Capaciteit 

Vervoerconcessies 
erformance contract 

Terugbelalingsregeling 

De ruimte in ons land is beperkt en het bouwen van nieuwe infrastructuur is kapitaalintensief. Toch 
neemt het aantal reizigers over de weg en het spoor elk jaar toe en is er dus op het spoor meer 
capaciteit nodig. Naast nieuwbouw, zoals de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuweroute 
wordt er daarom ook gekeken naar mogelijke capaciteitsuitbreiding en functieverbetering op het 
bestaande spoor. Het beter benutten van bestaande infrastructuur kan leiden tot capaciteitsuitbreiding. 
Light rail over bestaand spoor laten rijden, meer treinen inzetten volgens een altematieve 
dienstregeling en meer aandacht voor beheer en onderhoud (assetmanagement) zijn mogelijkheden. 
Bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid zijn bij al deze 
activiteiten de sleutelwoorden [MOV06]. 

1.2 De organisatie van Movares 

Tijdens de verzelfstandiging van de NS werden niet alleen de beheer en vervoersfuncties maar ook het 
ingenieursbureau van de NS afgesplitst. Het ingenieursbureau ging in 1995 zelfstandig verder onder de 
naam Holland Railconsult. Sinds mei 2006 is de naam van het bedrijf veranderd in Movares om beter 
aan te sluiten op het scala van (intemationale) diensten dat wordt aangeboden. 

Tegenwoordig kan Movares worden gekenmerkt als een advies- en ingenieursbureau dat is 
gespecialiseerd in advisering en ontwikkeling van technische oplossingen op het gebied van mobiliteit, 
infrastructuur en vervoerssystemen. Het bedrijf zet zich in voor de klant vanaf de eerste studies en 
vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. 
Op het vlak van capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken wordt de klanten expertise en 
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~ 

Movares 

duurzame en integrale oplossingen geboden. De medewerkers adviseren nationale, regionale en lokale 
overheidsinstanties, organisaties voor openbaar vervoer en andere instellingen op elk deel van het 
traject. Vanwege de gezamenlijke afkomst en de verbondenheid met het spoor is ProRail nog altijd de 
grootste klant van Movares. 
Het hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht. Movares bedient de lokale klanten vanuit de regiokantoren 
in Zwolle, Weesp, Eindhoven en Zoetermeer. In Europa zijn er verder vestigingen in Portugal, 
Polen en Duitsland en er worden projecten in andere landen gerealiseerd. Met ruim 1300 medewerkers 
werd in 2005 een omzet gerealiseerd van€ 140,8 mln [MOV06]. 

In onderstaande figuur wordt de organisatiestructuur van Movares per ingang van 1 januari 2007 
weergegeven: 

Movares 

IIOYaf'UPablUSp. rro.o. ,-... ................ " 

' 
Figuur 1-2: Organogram Movares [MOV06] 

1. 2.1 Assetmanagement 
Binnen de divisie Rail valt de groep Assetmanagement. Deze groep is opgericht op 1 januari 2006 om 
in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de markt. Het complexe railinfrastructuursysteem is een 
onontbeerlijk onderdeel van onze samenleving, er moet dus kostenbewust mee worden omgegaan. Het 
doel van Assetmanagement is om vanuit de bestaande en nieuw toe te voegen bronnen en bezittingen -
de 'assets' - een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid te bereiken van de infrastructuur voor 
de gehele levenscyclus tegen minimale kosten. 

1.3 De organisatie van ProRail 

ProRail is de railinfrastructuurbeheerder van Nederland. ProRail BV is de economisch eigenaar van 
het spoorwegnet en heeft als taak dit te beheren, te onderhouden en indien de rijksoverheid daartoe 
besluit, uit te breiden. Bovendien verdeelt ProRail de capaciteit op het spoor onder de verschillende 
goederen- en reizigersvervoerders. Ten slotte is ProRail ook verantwoordelijk voor de verkeersleiding 
op het spoor. ProRail beheert 6500 kilometer spoor met 3000 overwegen, 4500 kilometer 
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bovenleiding, 8600 wissels en 385 stations. Daarmee staat ProRail midden in de Nederlandse 
samenleving. 
Bij ProRail werken ruim 2.600 mensen. De centrale organisatie is met het hoofdkantoor gevestigd in 
Utrecht. Decentraal wordt er gewerkt in vier regio 's, Randstad Noord, Randstad Zuid, Noord-Oost en 
Zuid, met regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Daamaast zijn er 13 
verkeersleidingsposten. In onderstaande figuur is het organogram van de centrale organisatie van 
ProRail weergegeven: 

Capaciteits 
management 

Raad van best uu r 

HRM 

Co mmunicatie 

Informatiebeleid 

Facilitaire zaken 

Planning & Contro l 

Bedrijfsstrategie 

Veiligheid & Milieu 

Audits 

Verkeers
leiding 

Infra- Infraprojecten Spoor- ! CT - Service s 
management ontwikkeling 

Figuur 1-3: Organogram ProRail Centraal [PRO06} 

Op 1 januari 2005 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een 10-jarige beheerconcessie verleend 
aan ProRail voor het beheer van de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur. Het beheerplan dat 
ProRail elk jaar moet maken, dient door de minister op een aantal belangrijke punten te worden 
goedgekeurd. In deze beheerconcessie rekent het ministerie ProRail o.a. af op het aantal TA O's 
(Treindienst Aantastende Onregelmatigheden). Een TAO wordt uitgedrukt in EVB's (Eenheden Van 
Bedrijfshinder) om zo de gevolgen voor de treindienst te kunnen weergeven. 

Vanaf 1 januari 2008 verandert de wijze waarop de overheid ProRail beoordeelt in relatie tot de 
Beheerconcessie. In plaats van afspraken over te verrichten activiteiten en te nemen maatregelen 
worden er dan concrete output-eisen gesteld aan de prestaties van ProRail. Daarom is ProRail nu bezig 
met het ontwikkelen van betere stuurinstrumenten en het preciezer meten van prestaties. 

ProRail stelt zich ten doel om de relatie met klanten en omgeving te verstevigen en betrokken te zijn 
bij de samenleving waar de railsector nu eenmaal middenin staat. Daamaast heeft de betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur hoge prioriteit en stimuleert ProRail innovatie en 
het gebruik van de nieuwste technieken bij ontwikkeling, onderhoud en gebruik van het spoor. ProRail 
heeft de ambitie om uit te groeien tot de beste railinframanager van Europa [JAA05] . ProRail bevindt 
zich op dit moment nog in een uni eke monopoliepositie doordat het tot 2015 in het bezit is van de 
Beheersconcessie voor het Hoofdrailnet in Nederland. Er wordt echter goed beseft dat voortzetting van 
deze concessie niet vanzelfsprekend is en ProRail is daarom voortdurend bezig met het verbeteren van 
prestaties met het oog op de concurrentiepositie in 2015 . 

Onder de naam Inframanagement is een bedrijfseenheid gevormd die onder meer verantwoordelijk is 
voor de optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur en de optimale 
besteding van geld daarvoor. Dit omvat het laten uitvoeren van groot onderhoud en het dagelijks, 
kleinschalig onderhoud en het oplossen van storingen. De werkzaarnheden aan het spoor worden niet 
uitgevoerd door ProRail zelf. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaarnheden heeft het bedrijf de 
spooraannemers BAM Rail, VolkerRail en Strukton gecontracteerd. Voor bouw- en vemieuwingswerk 
zijn een tiental aannemers gecertificeerd [PRO06]. 

4 

I I 



2. Vraagstelling 

2. Vraagstelling 

2.1 Aanleiding van de opdracht 

~ 
Movares 

De ontwikkeling van het spoor heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van de aanleg van nieuwe 
sporen en trajecten, bijvoorbeeld in grote projecten als de HSL, de Betuweroute en de viersporigheid 
op het traject Amsterdam-Utrecht. De overheid investeerde in deze periode behoorlijk in de 
nieuwbouw en besteedde daardoor wat minder geld en aandacht aan de instandhouding van het 
bestaande spoor. 

In 2002 heeft de overheid onderkend dat hierdoor een achterstand in onderhoud is ontstaan. 
Vervolgens werd ProRail gevraagd om een plan op te stellen dat deze achterstand zou verhelpen. Na 
auditing van de verschillende altematieven heeft de overheid ruim een miljard euro beschikbaar 
gesteld om tot 2010 in de instandhouding van de spoorinfrastructuur te steken. De overheid heeft 
echter wel gesteld dat ze meer inzicht willen in de activiteiten, die ProRail met behulp van dit geld 
uitvoert. De overheid heeft dit, naast eisen aan prestaties, opgenomen in de Beheerconcessie. 

Binnen ProRail wordt emaar gestreefd om te voldoen aan de eisen in de Beheerconcessie en dus is de 
aandacht gevestigd geraakt op het transparanter krijgen en beter verantwoorden van 
(instandhoudings)activiteiten. Binnen Instandhoudingsmanagement zijn en worden verscheidene 
initiatieven op poten gezet ter evaluatie en verbetering van de huidige processen. Dit 
afstudeeronderzoek vindt plaats in het kader van deze initiatieven. 

2.2 Initiele opdracht 

De oorspronkelijke opdracht, die door ProRail werd aangedragen, hield het volgende in: 

Ontwerp een oplossing voor een (nader te bepalen) verbeterpunt dat 
transparantie en onderbouwing van instandhoudingsactiviteiten 
Instandhoudingsmanagement van ProRail Regio Zuid. 

te maken heefl met de 
binnen de af deling 

Door het geven van deze brede eerste opdracht wilde men de weg vrij laten om een actuele, concrete 
opdracht te formuleren tijdens het afstudeeronderzoek. In overleg met de betrokken partijen moest 
gezocht warden naar een reeel knelpunt. 

2.3 Grove probleemanalyse 

Met behulp van informatie uit interviews, documentatie van ProRail en literatuur is de volgende grove 
probleemanalyse opgesteld, die de context van de opdracht weergeeft en de aanleiding is geweest voor 
de formulering van de definitieve opdracht. 

Door gebruik van de spoorbaan zijn de verschillende objecten onderhevig aan degradatie, wat een 
vermindering van de conditie betekent. Om deze degradatie te beheersen wordt onderhoud gepleegd 
en dienen na verloop van tijd objecten geheel of gedeeltelijk vervangen te warden. Centraal binnen 
ProRail houdt de afdeling lnfraplanvorming zich bezig met de strategische, theoretische achtergrond 
van het plannen van onderhoud en vervanging van deze objecten. In de verschillende regio ' s 
verzorgen vakdeskundigen en plancoordinatoren het productieplan voor het onderhoud en de 
vervanging, onder andere op basis van situatieopnames van het spoor. 

Binnen de spoorinfrastructuur zijn wissels gei'dentificeerd als de categorie objecten, die de meeste 
storingen veroorzaakt [BET05]. Bovendien brengen de storingen van dit soort objecten grate gevolgen 
met zich mee in kosten en treinhinder en daarmee vormen de wissels een belangrijke cost driver. Door 
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het ontbreken van goed onderbouwde technische restlevensduur voorspellingen is het productieplan 
voor onderhoud niet zo robuust als wenselijk is. Het feitelijke vervangingsmoment van wissels ligt op 
dit moment sterk gespreid rond de vooraf voorspelde theoretische levensduur [ZOE05]. Dit is in figuur 
2-1 weergegeven. In bijlage 1 is deze informatie verder gedifferentieerd weergegeven voor de 
verschillende belastingklassen. Uit deze figuren kan geconcludeerd worden dat het gangbare concept 
van theoretische levensduur voor de voorspelling van de werkelijke levensduur van weinig waarde 'is. 
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Figuur 2-1 : Afwijking technische vervang ingsjaren voor wisse/s in regio Zuid [SAP07} 

Tevens vermoedt men bij ProRail dat de vernieuwingsmomenten niet optimaal zijn en er dus niet 
efficient gebruik wordt gemaakt van de werkelijke levensduur van deze objecten. Daarbij komt dat 
inspecteurs bij voorkeur aan de veilige kant zullen blijven met hun voorspellingen, mogelijk ten koste 
van restlevensduur. De wens is om de besluitvorming omtrent vervanging verder te objectiveren. De 
verwachting is dat door systematisch om te gaan met restlevensduurvoorspellingen en deze beter te 
onderbouwen in een deel van de gevallen de vervanging gemotiveerd naar achteren mag worden 
verschoven. 

Het is vanwege tijdtechnische redenen niet mogelijk om de gehele infrastructuur in dit onderzoek te 
beschouwen. Er wordt voor gekozen om de focus van deze opdracht te beperken tot de objectgroep 
wissels vanwege de invloed, die de hierboven beschreven situatie op het functioneren van de 
infrastructuur heeft, en de, naar alle waarschijnlijkheid, aanwezige verbetermogelijkheden. In bijlage 2 
wordt de functie en opbouw van een wissel kort toegelicht. 

ProRail is op dit moment actief bezig een aantal verbeterinitiatieven voor het spoor uit te werken. 
Afgelopen jaar zijn de verschillende regio's ingezet om enkele van deze initiatieven samen te brengen 
en te testen in het programma Proeffabriek, dat is opgezet en uitgevoerd door de afdeling 
Infraplanvorming. Een van de onderzochte initiatieven in regio Zuid richtte zich op betere 
voorspelling van theoretische levensduur van wissels op basis van de cumulatieve belasting. Dit is een 
belangrijke stap naar een goede theoretische modelvorming van degradatie. Wat echter nog ontbreekt 
is een overzicht en een methodiek op basis waarvan de feitelijke restlevensduur van wissels kan 
worden vastgesteld. Een dergelijke methodiek zal de belangrijkste parameters moeten omvatten die 
een rol spelen bij het beslissen over de restlevensduur van een wissel. 

Het vervolg van het programma Proeffabriek gaat nu van start onder de naam Koploper. Het 
afstudeeronderzoek zal aansluiting zoeken met Koploper, het project Verbetersysteem Baan en andere, 
binnen ProRail lopende initiatieven op dit gebied [PRF06, KOP06, VSB06] . 
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2. Vraagstel/ing 

2.4 Definitieve opdracht 

~ 
Movares 

Om meer inzicht in het beslisproces ten aanzien van wisselvervanging te krijgen en genomen 
beslissingen beter te kunnen onderbouwen wil ProRail het proces voor vervangingsbeslissingen van 
wissels en welke parameters hierin een rol spelen duidelijk in kaart brengen. Dit impliceert dat men 
graag een methodiek ter beschikking krijgt die zorgt voor een betere voorspelling van (rest)levensduur 
en waarmee deze op een goede manier in het huidige planvormingsproces kan worden ingebouwd. 
Daarom is de volgende opdracht geformuleerd: 

Ontwikkel ten behoeve van het ProRail planvormingsproces voor wisselvervanging een methodiek 
voor het onderbouwd voorspellen van de restlevensduur van wissels. 

De opdracht beperkt zich in eerste instantie tot onderzoek in regio Zuid: landelijke toepasbaarheid van 
de methodiek wordt wel nagestreefd. 

2.5 Onderzoeksvragen 

Om deze opdracht uit te voeren zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld, waarbij eerst de huidige 
en daarna de gewenste situatie wordt bekeken: 

1) Hoe ziet het huidige planvormingsproces voor het vervangen van wissels in Regio Zuid eruit? 

a) Hoe wordt werkelijke levensduur op dit moment voorspeld? 
b) Uit welke stappen bestaat het proces om te komen tot een beslissing tot vervanging van een wissel 

of onderdelen daarvan? 
c) Op basis van welke criteria wordt de vervangingsbeslissing genomen? 

1. Welke rol spelen theoretische (rest)levensduurmodellen m het nemen van de 
vervangingsbeslissing? 

11. Welke conditieparameters van het object spelen een rol bij de beslissing tot vervanging? 
111. Welke LCC-kostenoverwegingen voor vervanging ten opzichte van klein onderhoud worden 

meegenomen? 
d) Hoe worden de criteria tegen elkaar afgewogen om tot een beslissing te komen? 
e) Welke rol spelen de diverse verantwoordelijke functionarissen daarin? 
f) Wat staat er in de literatuur beschreven over de voorspelling van restlevensduur en beslissingen 

voor vervanging van complexe systemen? 

2) Welke onderzoeksopzet kan leiden tot een verbetering van het inzicht in degradatie van wissels en 
de voorspellingen van de theoretische levensduur? 

a) Welke factoren zijn dominant in het degradatieproces van wissels? 
b) Welke informatie is nodig om meer inzicht in deze factoren te krijgen? 
c) Welke meetmethoden en informatie zijn op dit moment beschikbaar binnen ProRail? 
d) Welke benodigde informatie ontbreekt nog en hoe zou deze vergaard kunnen worden? 
e) Welke (onderzoeks)activiteiten zijn nodig om het inzicht in de degradatiefactoren systematisch te 

vergroten en de voorspelling van theoretische (rest)levensduur te verbeteren? 
f) Hoe kan een implementeerbaar, werkend systeem worden opgezet binnen ProRail om deze 

activiteiten uit te voeren? 
1. Wat zijn de randvoorwaarden en eisen voor implementatie binnen ProRail? 

11. Hoe kan tussentijdse verbetering van de voorspelling worden bereikt? 
n1. Hoe dient de organisatorische kant van de opzet te worden vormgegeven? 

3) Hoe kunnen de voordelen (in prijs en prestatie) warden omschreven van de voorgestelde opzet 
voor de verbetering van de voorspellingen van de theoretische levensduur? 
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TU/e Degradatie in beeld 

2.5 Onderzoeksmodel 

Een onderzoeksmodel heeft tot doel de globale structuur van het onderzoek aan te geven. Het 
onderzoeksmodel van deze afstudeeropdracht is gebaseerd op het algemene onderzoeksmodel van 
Verschuren en Doorewaard [VER00] en is weergegeven is figuur 2-2. 

Analysefase Ontwlkkelfase 

-.j lnilMJ/e opdracht: 
Ontwikke/ methodiek voorspG!le11 restlewmsrfuur r Der.nitieve Probleernstelling 

------
Problaamanalyse 011twerp 

Si1uaci9 G@.gevens Eisenpakket Beschikbare 
Literatuur Literatuur meetme1hoden Analyse ProRail ProRail en infol'matle 

-

Afbaksrring: K1181punt!lfl planvorrringsproces, 
Onderzoeksopzet degrnclatie mogelijkheden methodiek 

Probfeemstelling Tootsing & lmplementatie 

~~ Terugkoppsling i11itiel@ opd racht I T@rugkcpp@ling opz11t in R!lQiO Zuid I 
I I mple,nematleplan oM ,;rz.OAksopzei I 

Definitievo Prableemstelli ng 

I Ornsohrijving voordeleo I 
Figuur 2-2: Algemeen onderzoeksmodel 

Het onderzoek kan worden opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase, de analyse fase, is door middel 
van een literatuurstudie een theoretische bas is voor de methodiek worden gelegd. Daamaast is kennis 
worden vergaard over de activiteiten en processen binnen de planvorming door middel van interviews. 
In figuur 2-3 is het onderzoeksmodel van de probleemanalyse uitgewerkt. 
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Figuur 2-3: Onderzoeksmodel analysefase 

; De1nitieve Probleemstelling 
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2. Vraagstelling 
~ 

Movares 

De probleemanalyse is gebaseerd op interviews met medewerkers van ProRail Centraal en Regio Zuid, 
literatuur en vakbladen en analyse van de beschikbare gegevens binnen ProRail. De gegevens, die zijn 
geanalyseerd bij ProRail zijn afkomstig uit de storingsdatabase, de SAP database en de POSS 
(Preventief Onderhoud- en Storingsmeldingsysteem Strukton) metingen. De basis van literatuur, 
interviews en overige gegevens is gebruikt als beoordelingsinstrument voor het planvorrningsproces 
voor wisselvemieuwing. Vanuit deze beoordeling is de definitieve probleemstelling vastgesteld. De 
resultaten van de analyse en de definitieve probleemstelling zijn terug te vinden in Hoofdstuk 3. In 
bijlage 3 is een overzicht opgenomen met geYnterviewde personen per fase in het project. 

De tweede fase van het onderzoek betreft de ontwikkelfase. In figuur 2-4 is het onderzoeksmodel van 
deze fase weergegeven. 
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problMrnstelling 

I Interviews mst experts 
PraRail en Movares 

Documer11at1a en 
oodsrzoeken F'roRail. 
Movares en veraere 

spoorwereld 
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,, 
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Figuur 2-4: Onderzoeksmode/ ontwikke/fase 

-

Onderzoeksopzet 
wisseldegrado tie en 
I fll)lernefllatieplan 

:: 

In deze fase wordt verder gewerkt vanuit de definitieve probleemstelling. Allereerst is in hoofdstuk 4 
de theorie uit de literatuur toegespitst op de wissels. Met behulp van interviews, documentatie, 
onderzoeken en literatuur wordt vervolgens de degradatie en de daarbij horende invloedsfactoren 
integraal bekeken en gemodelleerd. Oak wordt aandacht besteed aan de verdere ontwerprichtlijnen 
voor de onderzoeksopzet. Deze zaken warden in het Licht van het planvormingsproces binnen ProRail 
en de beschikbare inforrnatie en meetmethoden uitgewerkt tot een onderzoeksopzet voor het vergroten 
van inzicht in de wisseldegradatie en levensduurvoorspellingen. Daarbij wordt oak beschreven hoe het 
geheel geYmplementeerd kan warden binnen de ProRail organisatie. Dit is terug te vinden in de 
hoofdstukken 5 en 6. 
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TU/e Degradatie in beeld 

3. Analyse Planvormingsproces ProRail Regio Zuid 

In dit boofdstuk wordt bet planvormingsproces geanalyseerd. De in interviews opgedane kennis wordt 
besproken waarbij allereerst de organisatie rond bet planvormingsproces binnen ProRail Regio Zuid 
naar voren komt. Naast de inteme en exteme organisatiestructuur warden de verschillende 
processtappen van het planvormingsproces besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 
huidige bepaling van de theoretische levensduur en het nemen van de vervangingsbeslissing. 

3.1 Organisatiestructuur 

ProRail Regio Zuid is verantwoordelijk voor het beheer en onderboud van bet grootste deel van de 
spoorinfrastructuur in Zeeland, Brabant en Limburg. Naast de stafafdelingen bestaat de organisatie van 
ProRail Regio Zuid Inframanagement uit drie bedrijfstakken; Infra-informatie, Infra-operatie en Infra
planvorming. De laatste twee zijn met name verantwoordelijk voor het bedrijfsproces rond onderboud 
en vemieuwing. De organisatiestructuur van Inframanagement staat weergegeven in figuur 4-1. De 
verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen zijn verder uitgediept in bijlage 4. 
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Figuur 3-1: Organogram ProRail Regio Zuid, Jnframanagement [ORG06] 
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3. Analyse Planvorrningsproces ProRail Regio Zuid 

3.1.1 De Proces Contract Aannemer 

~ 
Movares 

ProRail is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur, maar voert dit niet zelf uit. Het 
grootste deel van het groot onderhoud en de vemieuwing wordt in de vorm van projecten uitbesteed 
aan projectaannemers. Daamaast wordt het kJein onderhoud uitbesteed aan de Proces Contract 
Aannemer (PCA). De verantwoordelijkheden van de PCA kunnen als volgt worden omschreven: 

• Het uitvoeren van klein onderhoud zoals in het contract is overeengekomen. 
• Het verhelpen van gerapporteerde storingen en het gedeeltelijk invullen van het 

storingsformulier. 
• Het aanleveren van informatie over storingen en de status van objecten aan ProRail. Onder 

andere door uitvoeren van statusopnames en het aan de hand hiervan invullen van het 
statusformulier. Deze bezigheden maken slechts een heel klein deel uit van de 
werkzaamheden van de PCA. 

3.2 Het bedrijf sproces rond planvorming 

In deze paragraaf zullen het bedrijfsproces rond planvorming en de betrokken functionarissen in kaart 
worden gebracht. 

Een aantal verschillende functionarissen zijn betrokken bij het proces rond planvorming en leveren 
input voor het uiteindelijke productieplan. De aanloop naar het productieplan, het opstellen zelf en de 
verdere invoering van het plan zijn schematisch weergegeven in figuur 3-2. Hieronder worden de 
verschillende stappen kort toegelicht. 

1. Bepalen technisch beleid 
ProRail Centraal stelt het technisch beleid vast dat het kader vormt voor de activiteiten aan de 
infrastructuur. Binnen dit plan vallen onder andere de vastgestelde theoretische levensduur van 
verschillende objecten en de te gebruiken Instandhoudingsdocumenten (IHD). In een IHD wordt 
aangegeven welke onderhoudsacties met welk interval uitgevoerd moeten worden uitgevoerd om de 
functies van het wissel gedurende de levensduur in stand te houden. Dit dient zo te gebeuren dat 
(minimaal) de levensduur wordt gehaald, terwijl tegelijkertijd tijdens de levensduur de gewenste 
performance wordt bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. 

2. Uitvoeren statusopname 
Zo'n 5 a 6 jaar voor het voorspelde theoretisch vervangingsjaar wordt door de vakdeskundige gepland 
dat de PCA een statusopname uitvoert op een bepaald object, waarbij de conditie van het object wordt 
vastgesteld. Het is de bedoeling dat Duimstok (een schadecatalogus, zie bijlage 6.1 voor verdere 
toelichting) hierbij toegepast gaat worden om een objectievere, transparantere waameming te doen. 
Deze conditie wordt samen met een technisch vervangingsjaar en mogelijke acties om dit 
vervangingsjaar uit te stellen vastgelegd op een statusformulier en doorgegeven aan het 
verantwoordelijke Traceteam van ProRail. Een voorbeeld van een dergelijk statusformulier is terug te 
vinden in bijlage 5. 

3. Toetsing statusformulier en voorstel technisch vervangingsjaar 
Het traceteam toetst de door de PCA ingevulde gegevens en vult het statusformulier aan met een 
advies voor te ondememen actie. Het aangevulde statusformulier wordt doorgestuurd naar de 
vakdeskundige. 

4. Bepalen technisch vervangingsjaar en alternatieven 
De vakdeskundige evalueert het statusformulier met behulp van zijn vakkennis en geeft door middel 
van het complete statusformulier een definitief advies aan de plancoordinator en geeft daarin ook 
eventuele altematieve onderhoudsacties weer. 
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3. Analyse Planvormingsproces ProRail Regio Zuid 

5. Opstellen vijfjarenplan 

~ 
Movares 

De plancoordinator stelt aan de hand van de informatie op de complete statusformulieren en 
aanvullende informatie over de omgeving (nieuwbouw, activiteiten van derden, TVP's, financien etc.) 
met behulp van LCM het economisch vervangingsjaar vast. Met behulp van deze gegevens en onder 
de voorwaarden van het technisch beleid stelt hij het vijfjarenplan op. Het eerste jaar van dit 
vijfjarenplan is in detail uitgewerkt, de overige vier jaar dienen als kader waarin mogelijke 
combinaties van werk, verwachtingen en trends kunnen warden gei"dentificeerd. In het plan is onder 
andere de planning van klein onderhoud, statusopnames, groot onderhoud, vemieuwing en de 
bijkomende kosten terug te vinden. De benodigde onderhoudsactiviteiten warden gerangschikt in een 
prioriteitenmatrix. De plancoordinatoren van de verschillende regio ' s auditen elkaars plannen en 
leggen deze ter goedkeuring aan het management voor. 

6. Goedkeuren vijjjarenplan 
De vijfjarenplannen van de verschillende regio ' s dienen goedgekeurd te warden door bet Management 
Team Inframanagement. De verschillende acties warden op globaal niveau aan hen verantwoord en 
aan de hand van de prioriteitsmatrices wordt besloten welk gedeelte van het plan voor het eerste jaar 
de goedkeuring weg kan dragen. Het vijfjarenplan wordt 1 a 2 jaar voor het eerste jaar van het plan 
voorgelegd aan het management. 

7 a. Opstellen jaarcontract PCA 
Het productieplan voor het eerste jaar wordt overgedragen aan de afdeling Infra-operatie, die in 
samenwerking met de centrale afdeling AKI ( Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop) 
aan de hand van het productieplan het jaarcontract voor de PCA opstelt. Dit wordt gedaan in overleg 
met de PCA. 

7b. Overdragen en contracteren projectdossiers 
De dossiers, die de specificaties van het geplande GO en vemieuwing per project voor het eerste jaar 
bevatten, warden overgedragen aan de projectmanagers van de afdeling Infra-projecten (Centraal). 
Deze geven regionaal aan de bouwmanagers de verantwoordelijkheid voor het contracteren van deze 
projecten aan Project aannemers. Voor deze overdrachten zijn protocollen opgesteld. 

8a. Uitvoeren Klein Onderhoud (KO) volgens contract 
De PCA voert gedurende het jaar het contract uit dat met het Traceteam is afgesloten. Een deel van het 
klein onderhoud is geheel vastgelegd (gecodeerd Cl). Een ander deel (Pl) wordt hiemaast 
gecontracteerd, maar dient eerst gefiatteerd te warden door ProRail. Deze Pl activiteiten worden apart 
uitbetaald. 

8b. Uitvoeren gecontracteerde projecten 
De projectaannemers voeren de projecten uit volgens de specificaties, die met Infra-projecten zijn 
overeengekomen. Benodigde grote wijzigingen of toevoegingen aan dit onderhoud dienen 
teruggekoppeld te worden naar ProRail voor toestemming. 

9a. Managen contract PCA huidige jaar 
Het Traceteam is verantwoordelijk voor het managen en inspecteren van de uitvoering van bet contract 
door de PCA gedurende het jaar. 

9b. Managen uitvoering projecten 
De afdeling Infra-projecten houdt het overzicht op de uitvoering van de projecten en eventuele 
wijzigingen daarin. 

10. Verwerken uitgevoerd onderhoud in SAP 
De afdeling Infra-informatie verwerkt het uitgevoerde Groot Onderhoud (GO) en vemieuwing van de 
verschillende objecten in SAP. Indien er significant andere acties hebben plaatsgevonden dan in het 
plan vermeld stond, worden deze door middel van een Project Mutatie Formulier (PMF) in SAP 
verwerkt. 
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TU/e Degradatie in beeld 

11. Evaluatie IHMIOHMproces 
De Maintenance Engineers en de Instandhoudings Engineer zijn verantwoordelijk voor de evaluatie 
van het IHM/OHM proces. Zij evalueren dit op basis van prestaties van de infrastructuur, het geplande 
onderhoud en de voorwaarden uit het technisch beleid. De verbetervoorstellen, die uit dit proces 
volgen, kunnen onder andere leiden tot modificaties, veranderingen in de IHD'en of treinbewegingen . 

3.3 Huidige vaststelling theoretische levensduur 

De theoretische levensduur wordt vastgesteld door de afdeling Infra-systemen binnen ProRail 
Centraal. Op dit moment liggen hier geen degradatiecurven of theoretische onderbouwing aan ten 
grondslag, maar is de theoretische levensduur vastgesteld op basis van schattingen door experts en in 
geringe mate historische gegevens. Voor wissels zijn deze waarden ingedeeld in verschillende 
constructietypen en belastingklassen en toegevoegd aan het technisch beleid. De verschillende 
waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel: 

Volg Wisselconstructie 
nr UIC 1/2/3 4 5 6 Max lvd 

qroep 
1 UIC54 op betonnen liaaers voegloos 35 45 53 60 65 
2 UIC54 op hout voealoos aewoon 23 25 30 35 40 
3 UIC54 op hout voeqloos enqels 21 24 28 32 35 
4 UIC54 gewoon voeqen 22 25 28 35 40 
5 UIC54 enaels voeaen 20 22 27 32 35 
6 NP46 aewoon voealoos 22 26 27 34 37 
7 NP46 qewoon voeqen 19 23 25 34 37 
8 NP46 engels 19 22 25 29 32 
9' Hoae snelheids wissels 

Tabet 3-1 : Theoretische levensduren wissels 2005 injaren voor verschillende belastingklassen [ZOE05} 

De theoretische levensduur van wissels heeft nu een statische, eenmalig vastgelegde waarde, die geen 
goede representatie vormt van het dynamische karakter van het gebruik van de wissels. Binnen 
Proeffabriek is er daarom een initiatief gestart om de voorspelling van de theoretische levensduur 
dynamischer te maken. Om dit te bereiken is de voorspelling gekoppeld aan de cumulatieve belasting 
van het wissel. 

3.4 Huidige afweging bij de vervangingsbeslissing 

In deze paragraaf zal omschreven warden welke factoren op dit moment meespelen in het nemen van 
de beslissing tot het vemieuwen van wissels. 

Op dit moment warden bij de beslissing de volgende zaken in ogenschouw genomen: 
• Vastgestelde technische levensduur en overige gegevens van het statusformulier 
• Andere gebeurtenissen in de omgeving: Nieuwbouw, activiteiten van derden, overige 

onderhoudswerkzaamheden etc. 
• Toekomstvisie gebruik: Zijn er plannen, die verandering zullen brengen in de belasting van 

het wissel? Kan het gebruik anders warden ingericht om het wissel minder te belasten of te 
saneren? 

• Financiering: Is er budget beschikbaar en kan er altematieve financiering bij derden warden 
geregeld? 

De gegevens van het statusformulier vormen de technische basis voor de beslissing en zijn dominant. 
De technische levensduur is de belangrijkste trigger voor een vervangingsbeslissing, waama zal 
warden gekeken naar de andere punten. 
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De theorie over degradatie en levensduur speelt in deze beslissing geen directe rol. Indirect speelt het 
mee doordat de vakdeskundige op basis van deze theorie het moment van statusopname heeft bepaald. 
De resultaten van deze statusopname vormen zoals hierboven beschreven vervolgens de basis van de 
beslissing. 

De economische en Life Cycle Management (LCM) overwegingen zijn terug te vinden in de 
overwegingen over de omgeving, het gebruik en de financiering. Hier worden de mogelijkheden tot 
clustering (bundeling van onderhoudsactiviteiten, zie 6.3.2), de veranderingen in het verloop van de 
levenscyclus en de economische gevolgen van de beslissing beschouwd. Ook de eventuele 
altematieven, die aangegeven zijn in het advies op het statusformulier, worden meegenomen om 
vanuit LCM oogpunt tot de beste onderhoudsbeslissing te komen. Wanneer er echter geen 
altematieven aangeboden worden moet de plancoordinator het advies voor de technische levensduur 
ovememen. Er kan dan nog we\ worden geprobeerd om door middel van het toepassen van extra klein 
onderhoud het vervangingsmoment uit te stellen. 

3.5 Knelpunten in het planvormingsproces 

In voorgaande paragrafen zijn het planvormingproces en de daarmee samenhangende onderwerpen 
besproken. In deze paragraaf zullen de knelpunten die in het proces ge'identificeerd zijn worden 
besproken. Een aantal van de knelpunten heeft direct te maken met het planvormingsproces. De 
anderen hebben te maken met de verscheidene bedrijfsactiviteiten, die indirect betrokken zijn bij het 
planvormingsproces. 

3. 5.1 Onnauwkeurige vasts telling theoretische levensduur 

1 a Statische vaststelling van de theoretische levensduur 
Op dit moment is de theoretische levensduur van wissels voor de verschillende constructietypen en 
belastingklassen vastgesteld op basis van schattingen door experts. De theoretische levensduur is 
verder een eenmalig vastgestelde waarde en daardoor statisch. In de praktijk blijken de feitelijke 
levensduren vaak sterk gespreid te liggen ten opzichte van deze theoretische waarde (zie figuur 2-1) en 
is deze statische, door expert geschatte waarde dus niet voldoende gedifferentieerd en toegespitst op 
de werkelijke situatie waarin wissels zich bevinden. 

Een gevolg hiervan is de onnauwkeurige planning van de statusopnames. Het moment van de 
statusopname wordt door de vakdeskundige vastgesteld op basis van de theoretische levensduur uit het 
technisch beleid. De toepasbaarheid van deze theoretische waarden is echter niet optimaal. Het zal dus 
vaak voorkomen dat het moment van statusopname niet de gewenste vijf jaar voor het feitelijke 
vervangingsjaar van het wissel gepland staat. Dit kan problemen opleveren als dit tijdstip te laat is, 
waardoor de vervanging van het wissel nog ingevoegd dient te worden in de al opgestelde 
productieplannen. Aan de andere kant kan het ook leiden tot te vroege vernieuwing van het wissel, 
wanneer de belasting en omgeving van het wissel na de vroege beoordeling het wissel dusdanig 
veranderen dat het langer mee kan gaan. 

1 b Onvolledige registratie van de theoretische en technische levensduur 
ProRail registreert de levensduur van wissels op dit moment in jaren. Tijd wordt echter niet gezien als 
de enige bepalende factor voor de degradatie van een wissel, dus geeft deze manier van bijhouden 
geen adequaat, volledig beeld van de werkelijke degradatie van het wissel. 

1 c Nieuwe onzekere factoren in de levensduur van wissels 
Door ontwikkelingen in het ontwerp van wissels worden er nieuwe onzekere factoren toegevoegd die 
van invloed zijn op de levensduur van wissels. Deze factoren kunnen nauwelijks worden voorspeld 
met behulp van opgedane ervaring en expertise omdat die vaak niet goed toepasbaar is op de nieuw 
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toegepaste technieken. Zo is er nog weinig inzicht in de levensduur van wissels op betonnen liggers. 
Deze liggers zijn enkele jaren geleden ontwikkeld en er zijn dus nog onvoldoende (historische) 
gegevens en ervaring aanwezig om tot een goede voorspelling te komen. De levensduur van een wissel 
op houten liggers werd vaak bepaald door de levensduur van de dwarsliggers. Het is onduidelijk of nu 
andere factoren en mechanismen gaan leiden tot het nemen van een beslissing tot vemieuwing. Nu zijn 
de wissels met betonnen dwarsliggers nog relatief nieuw en levert het gebrek aan inzicht nog geen 
grote problemen op voor de planvorming. Dit kan echter veranderen wanneer deze wissels verouderen. 

1 d Registratie gegevens in SAP 
Gedurende de levensduur van het wissel worden er weinig onderhoudsgegevens bijgehouden. Slechts 
onderhoud wat wijzigingen in equipments veroorzaakt leidt tot registratie in SAP. Er is nauwelijks 
gedetailleerde kennis voor handen over welk (klein) onderhoud er precies is uitgevoerd en de kwaliteit 
hiervan. De onderhoudshistorie van wissels wordt ook nauwelijks bewaard. Hierdoor heeft ProRail 
weinig inzicht in het rendement van het onderhoud en de uitwerking van het klein onderhoud op het 
levensduurverloop van het wissel. 
Daamaast wordt het uitgevoerd onderhoud ook niet altijd (correct) verwerkt in SAP. Hierdoor ontstaat 
vervuiling in de aanwezige gegevens in SAP: een gedeelte van de gegevens ontbreekt en andere 
gegevens over objecten zijn onjuist. Hierdoor kan een gevolg zijn dat er onderhoudsacties worden 
gepland die onnodig of reeds uitgevoerd zijn. 
Dit knelpunt is slechts zijdelings betrokken bij het onderzoek en verbeteringen hierin zullen een 
enorme hoeveelheid tijd en energie vragen. De vraag is of dergelijke verbeteringen wel relevant zijn in 
relatie tot dit onderzoek en welke informatie echt nodig is om het inzicht te vergroten. Er kan daarbij 
worden gedacht aan het opnemen van statusinformatie op meerdere tijdstippen wat minder extra 
inspanning zal kosten, maar wel zal leiden tot meer inzicht in het degradatieverloop van het wissel en 
bijdragen aan de modelvorming. 

3. 5. 2 Ontbreken van een helder, objectief toetsingskader voor statusopnames 
Op <lit moment wordt de statusopname van het wissel door de PCA niet beschouwd als transparant en 
objectief. Vaak is de inhoud van het statusformulier beperkt en lijkt er sprake te zijn van copy-paste 
gegevens. Regelmatig is het advies dat het object dit jaar nog vervangen dient te worden en worden er 
geen altematieven geboden. Hieraan ligt ten grondslag dat ProRail geen helder, objectief 
toetsingskader heeft opgesteld waaraan de statusopnames moeten voldoen en waar de PCA op kan 
worden aangesproken. 

3.5.3 Ontbreken van middelen voor sturing, toezicht en controle op het werk van de PCA 
Op <lit moment beschikt ProRail over weinig handvatten om toezicht te houden op de werkzaamheden 
van de PCA en deze te controleren en aan te sturen. Een onderliggende oorzaak is het ontbreken van 
de eerder genoemde toetsingskaders, verder zijn zowel capaciteitsgebrek als de huidige contractuele 
afspraken van invloed. Wel moet vermeld worden <lat men binnen de huidige mogelijkheden het 
maximale uit de relatie met de PCA probeert te halen. 
Door het ontbreken van maatstaven en referentiemateriaal is het voor de verantwoordelijken in de 
regio's al erg lastig om te beoordelen of de PCA efficient en kwalitatief goed te werk gaat en 
terugkoppeling te geven over het uitgevoerde werk en aangeleverde informatie. In de praktijk wordt 
deze situatie verergerd doordat de Traceteams vanwege capaciteitsgebrek slechts een gedeelte van de 
aangeleverde gegevens kunnen toetsen en de PCA feedback te geven. De vakdeskundige brengt het 
advies over de technische levensduur van een wissel over het algemeen dus deels uit op basis van 
onvolledige en ongetoetste data en vaak kan er geen enkel advies worden gegeven over altematieven 
die het technische vervangingsjaar uit zouden kunnen stellen. Dit alles maakt het moeilijk voor de 
plancoordinatoren om tot een optimaal productieplan te komen zonder kunstgrepen te doen. 
De contracten die nu jaarlijks met de PCA warden afgesloten spelen het ontbreken van toezicht, 
sturing en controle in de hand. De contracten stellen ProRail slecht in staat om de PCA's te beoordelen 
en af te rekenen op hun prestaties omdat er weinig inzicht in de prestaties is en afspraken over 
maatregelen zijn gemaakt. Ook vindt er nauwelijks terugkoppeling van geleverde prestaties en 
informatie naar de PCA plaats. Dit leidt tot beperkte ontwikkeling en optimalisatie van de contracten 
met de PCA. 
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In deze paragraaf warden de conclusies behandeld die naar aanleiding van de geanalyseerde 
informatie kunnen warden getrokken. Als basis hiervoor zijn in bijlage 14 kort de antwoorden op de 
eerste onderzoeksvraag, die in de rapportage zijn uitgewerkt, overzichtelijk bij elkaar gezet. Hieronder 
warden enkele meer algemene conclusies over bet planvormingsproces getrokken, waama in de 
volgende paragraaf aanbevelingen voor de rest van de afstudeeropdracht en ProRail in bet algemeen 
zullen warden gedaan. 

De huidige theoretische levensduren van wissels zijn in de praktijk slechts van beperkte waarde omdat 
zij teveel afwijken van de feitelijke vervangingsjaren. Deze theoretische waarde wordt wel gebruikt 
om de statusopname te plannen en daarmee bet proces rond de onderhoudsbeslissing voor een 
individueel wissel in gang te zetten. Daarom zou de theoretische levensduur een realistischere waarde 
moeten hebben. Hoe dit aangepakt zou kunnen warden is uitgewerkt in volgende paragraaf in 
aanbeveling 1. 

De gegevens die resulteren uit de statusopnames zijn van te lage kwaliteit doordat de opnames niet 
objectief, transparant en uniform warden uitgevoerd. Er is bovendien geen toetsingskader opgesteld 
dat stelt waaraan de PCA dient te voldoen en ProRail in staat stelt de opnames te beoordelen. Doordat 
de statusopnames een belangrijke basis vormen voor de onderhoudsbeslissingen is het noodzakelijk 
om hen en daarmee de onderhoudsbeslissingen te objectiveren. Hoe dit bereikt kan warden wordt in de 
volgende paragraaf beschreven in aanbeveling 2. 

In bet huidige planvormingsproces warden de beslissingen over onderhoud en vemieuwing vrijwel 
volledig gebaseerd op de informatie van het statusformulier en de rondgangen. De kwaliteit van deze 
gegevens is echter, zoals hierboven wordt aangegeven, niet gegarandeerd. De statusformulieren 
vormen op dit moment dus geen optimale basis voor de te nemen beslissingen, terwijl deze 
beslissingen we! de inhoud van het productieplan bepalen. Wanneer de statusopnames door middel 
van de aanbevelingen transparanter, objectiever en completer warden uitgevoerd zullen deze, samen 
met de verbeteringen aan de theoretische levensduur, voldoende technische basis bieden voor bet 
nemen van de onderhoudsbeslissingen. 

Door een gebrek aan capaciteit, toetsingscriteria en contractuele afspraken heeft ProRail onvoldoende 
mogelijkheden om toezicht te houden op de activiteiten van de PCA, deze te sturen en te controleren. 
Het zou de onderhoudsprestaties en de onderlinge relatie ten goede komen wanneer dit wet bet geval 
was. Hoe dit tot stand zou kunnen komen wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf in aanbeveling 3. 

3.7 Aanbevelingen ter verbetering van het planvormingsproces 

Aanbeveling 1: Verbeteren waarden theoretische levensduur 
De theoretische levensduur zou een meer dynamische waarde moeten krijgen, die rekening houdt met 
de veranderende omgevings- en gebruiksomstandigheden waarin het wissel zich bevindt. Op dit 
moment warden de bevindingen, die in de regio's aan bet spoor warden gedaan nauwelijks 
teruggekoppeld naar de afdelingen in Centraal. Zo vindt er geen bijstelling van de theoretische 
levensduren plaats op basis van de waargenomen werkelijke levensduur in de infrastructuur. Om de 
theoretische waarde realistischer te voorspellen zouden meer concrete parameters moeten warden 
gebruikt, die bet functioneren en de degradatie van het wissel vertegenwoordigen. Hier is al een begin 
in gemaakt in het project 'Theoretische levensduur wissels op basis van belasting' binnen Proeffabriek 
[PRF06]. Belasting is dus al ge'identificeerd als een maatgevende factor in de degradatie van een 
wissel, ook omdat de belasting van de Nederlandse wissels inmiddels ook goed en volledig 
geregistreerd is. Om te zorgen voor een nog beter en gedifferentieerder inzicht in de prestaties van 
wissels zou uitgezocht moeten worden welke factoren verder een significante invloed hebben op de 
degradatie van een wissel. 
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Ook zouden historische gegevens van wissels een grater aandeel moeten gaan leveren in het 
voorspellen van de theoretische levensduur. De praktijk kan namelijk afwijken van de theoretische 
benadering, die gekozen is . Door meer rekening te houden met de prestaties van in gebruik zijnde 
wissels kan men controleren in hoeverre de theoretische waarden juist zijn en deze eventueel 
bijstellen. Het is in ieder geval van belang dat er een feedback lus wordt opgezet, zodat wordt 
vastgelegd op welke manier informatie vanuit de regio teruggekoppeld dient te warden naar ProRail 
Centraal. Binnen de gegevens over wissels dient wel onderscheid gemaakt te warden tussen wissels 
die om technische redenen en degenen die vanwege andere redenen (zoals veranderende 
functionaliteit) zijn vervangen. 

Na het doorvoeren van bovengenoemde aanbevelingen zal de theoretische levensduur een betere basis 
vormen voor het plannen van de statusopnames. Daardoor zal het verdere planvormingsproces gunstig 
beYnvloed warden en het zal ook meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
statusopnames. 

Om de effecten, die nieuwe technologieen als betonnen liggers kunnen hebben op de levensduur van 
het wissel, aan het licht te brengen, zal ook gebruikt moeten warden gemaakt van de genoemde 
feedback lus. Het blijft een kwestie van tijd tot dergelijke effecten aan het licht komen, maar 
meetgegevens uit de praktijk kunnen geanalyseerd warden om nieuwe faal- en degradatievormen te 
identificeren. 

Wat betreft de registratie van gegevens in SAP moet duidelijk voor ogen warden gehouden dat de 
kosten voor het in kaart brengen van meer informatie niet noodzakelijkerwijs op zal wegen tegen het 
doen van betere voorspellingen en het nemen van betere beslissingen. De invoering van Duimstok kan 
eventueel warden aangegrepen om enkele kleine veranderingen door te voeren in de SAP database en 
de te verzamelen gegevens. Mijns inziens zijn grotere veranderingen op dit moment niet rendabel, al 
zouden deze wel nuttig kunnen zijn wanneer men in de toekomst zou willen werken met complexere 
theoretische degradatie modellen. Het zal de organisatie en het planvormingsproces wel ten goede 
komen wanneer er aangestuurd wordt op correcte registratie van gegevens binnen de bestaande 
records. 

Aanbeveling 2: Objectiveren van statusopnames en onderhoudsbeslissingen 
De kern van dit knelpunt is binnen ProRail al onder de aandacht gebracht en met behulp van de 
Duimstok schadecatalogus wordt er gewerkt aan een objectievere, transparantere manier van 
statusopname. Dit zal gecombineerd gaan warden met een standaard inspectieformulier wat landelijk 
ingevoerd zal warden. Toch lijkt Duimstok op dit moment vooral op gericht op vernieuwing van het 
ballastbed en de dwarsliggers. Het is niet duidelijk of de catalogus voldoende aanknopingspunten biedt 
om de conditie van het ijzerwerk en de overige wisselonderdelen te beoordelen. Mijn aanbeveling is 
dan ook dat Duimstok (in samenwerking met de afdeling Infra-systemen) geanalyseerd en uitgebreid 
wordt op de toepasbaarheid bij wisselbeoordeling. 

Daarnaast is Duimstok op dit moment alleen geschikt voor voorspellingen van het technisch 
vervangingsjaar op korte termijn. Slechts 3 tot 5 jaar voor het einde van de levensduur kan een redelijk 
nauwkeurige voorspelling warden gedaan over het technische vervangingsjaar. Dit betekent dat de 
statusopname met Duimstok nauwkeurig gepland dient te warden om nuttig te zijn. Om dit te bereiken 
kan naast de genoemde verbeteringen aan de theoretische levensduur, die zullen leiden tot betere 
planning van de statusopname, warden gedacht aan het vaker opnemen van de status van de wissels. 
Deze extra beoordelingen kunnen, indien de degradatie eerder meetbaar gemaakt is , leiden tot meer 
inzicht in het degradatiegedrag van de wissels en probleemgevallen kunnen preventief warden 
aangepakt. Ook kan het moment van statusopname met Duimstok nog optimaler gepland warden, 
waardoor die beoordeling ook effectiever wordt. Wel moet hierbij de beperkte beschikbaarheid van de 
infrastructuur voor inspectie voor ogen warden gehouden. 

Bij de invoering van Duimstok zal verder zeker aandacht moeten warden besteed aan wie de 
verantwoordelijkheid voor de beoordelingen op zich neemt. Door bepaalde verantwoordelijkheden, 
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zoals het uitvoeren van de statusopnames, weer in eigen huis te halen of anders uit te besteden warden 
goede mogelijkheden geboden om de objectiviteit van de PCA te laten toenemen. Dit zal ook 
bijdragen aan de gevolgen, die capaciteitsproblemen op <lit moment geven. Door de nieuwe 
verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven en verdelen zal duidelijk warden hoe het bestaande 
gat het beste opgevuld kan warden. 

Aanbeveling 3: Verbeteren sturing, toezicht en controle op de werkzaamheden van de PCA 
De verbetering van <lit knelpunt kan een randvoorwaarde genoemd warden voor de verbeteringen van 
de andere knelpunten. In elk onderdeel van de conclusies komt de relatie met de PCA terug, of <lit nu 
gaat om het aanleveren van gegevens of het uitvoeren van onderhoud. ProRail zal dan ook moeten 
werken aan de grip die het heeft op de PCA. Van hogerhand zullen er kaders moeten warden gesteld, 
waarbinnen de samenwerking tussen de regio 's en de PCA's en de uitvoering van de statusopnames 
dienen te vallen. Wanneer <lit van hoger in de organisatie wordt gei'nitieerd wordt de betrokken 
personen in de regio meer houvast geboden om zaken te veranderen in de relatie met de PCA. 

Andere verbeteringen op <lit gebied kunnen behaald warden door betere afspraken over toezicht, 
sturing en controle te maken en contractueel vast te leggen. De invoering van bijvoorbeeld output
gerichte contracten kan hier een mooi aanknopingspunt voor vormen. Om de omschakeling naar 
output-gerichte contracten goed te laten verlopen zullen ook de productieplannen aan deze situatie 
aangepast moeten warden. Daarbinnen kunnen dan prestatiematen warden opgenomen waaraan de 
PCA moet voldoen in zowel onderhoud als statusopnames. Hierdoor wordt het mogelijk om 
kwaliteitsbeoordelingen te doen en maatregelen te nemen bij prestaties die onder de maat zijn. Ook 
Duimstok kan een belangrijk middel vormen voor verbeteringen in toezicht en controle. De toepassing 
van Duimstok en de bijkomende sturingsmogelijkheden dienen dan ook goed vastgelegd te warden in 
de contracten met de PCA's. 

3.8 Definitieve probleemstelling 

Tot slot is tijdens de analyse de definitieve probleemstelling binnen het onderzoek vastgesteld. De 
volgende zaken met betrekking tot deze opdracht kunnen warden afgeleid uit de opgedane informatie. 
De oorspronkelijke definitieve opdracht luidde 'Ontwikkel ten behoeve van het ProRail 
planvormingsproces een methodiek voor het onderbouwd voorspellen van de restlevensduur van 
wissels' . Binnen ProRail bestaat er inderdaad behoefte aan betere voorspellingen van de 
(rest)levensduur van wissels. Op <lit moment is er te weinig grip op de voorspe\lingen vanwege een 
gebrek aan inzicht in de degradatie van de wissels. Aan het objectiveren van het toetsingskader en het 
verbeteren van sturing en controle is ProRail op <lit moment zelf al hard aan het werk met behulp van 
initiatieven als Duimstok. Daarom is in overleg met ProRail het vervolg van <lit onderzoek gefocust op 
het uitwerken van de aanbevelingen met betrekking tot de theoretische levensduur. 

Uit de verzamelde informatie is echter gebleken <lat er een gebrek aan fundamenteel inzicht in de 
degradatie van wissels bestaat. Om een betrouwbare, accurate methodiek voor voorspellingen te 
kunnen ontwikkelen zal er allereerst meer inzicht moeten ontstaan in de achterliggende 
degradatiemechanismen en welke factoren hierin een dominante rol spelen. Daarom zal de 
ontwikkeling van de genoemde methodiek niet direct en binnen het bereik van deze afstudeeropdracht 
te realiseren zijn. Het ontwikkelingsproces zal uit meerdere stappen moeten bestaan. In het vervolg 
van de opdracht warden de eerste stappen in deze ontwikkeling genomen. Dit zal ten eerste het 
identificeren van de dominante degradatiefactoren inhouden. Daamaast zal een opzet warden gemaakt 
waarmee ProRail deze factoren de komende jaren zal kunnen kwantificeren en modelleren. Het is 
daarbij van belang <lat een werkend geheel gecreeerd wordt waarmee de voorspelling van de 
levensduur tussentijds al bijgesteld en verbeterd kan warden. De uitkomst van deze activiteiten is 
terug te vinden in de hoofdstukken 5 en 6. Allereerst zal er in hoofdstuk 4 aandacht besteed warden 
aan de theoretische en praktische kanten van het falen van wissels. 
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Om de diepgang van de opdracht te kunnen waarborgen binnen de gegeven tijdsduur heeft er naast de 
focus op wissels nog verdere afbakening van het onderzoek plaats moeten vinden . Uit gesprekken is 
gebleken dat er significante verschillen gesignaleerd zijn in de degradatie van wissels op houten en 
betonnen dwarsliggers. Tijdtechnisch gezien is het niet mogelijk om evenredig aandacht te besteden 
aan wissels op beide typen dwarsliggers . In paragraag 4.6 zijn de kenmerken van deze wissels op een 
rijtje gezet om de afweging tussen de twee richtingen te verduidelijken en ondersteunen. In overleg 
met ProRail is op basis van die afweging besloten om de opdracht te beperken tot wissels op houten 
dwarsliggers met een hoekverhouding van 1 :9. 
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In dit hoofdstuk zal een korte uiteenzetting worden gegeven over de theoretische en praktische 
achtergrond van de degradatie van wissels. De belangrijkste aspecten van het faalgedrag van objecten 
in het algemeen en specifiek voor wissels worden besproken. Hierbij wordt zowel vanuit de theorie als 
vanuit de praktijk bij ProRail naar de wissels gekeken. Er wordt aandacht besteed aan het faalgedrag 
van een groep objecten, de effecten van dit gedrag in de tijd, faal- en degradatiemechanismen van 
wissels en de invloed van onderhoud op de degradatie. Daamaast wordt er aandacht besteed aan het 
einde van de levensduur van een wissel, de verschillen tussen houten en betonnen dwarsliggers en 
welke informatie en metingen er voor wissels beschikbaar zijn. Dit alles zal dienen als basis voor de 
modelvorming en de onderzoeksopzet. 

4.1 Faalgedrag van een groep objecten 

In deze paragraaf zal de basis worden gelegd voor het faalgedrag van objecten door het waarom van 
het falen te verduidelijken. Falen kan in deze context worden gedefinieerd als: 

"A failure is a deviation from the specified p erformance of a system. It is the consequence of a fault 
or error in the system and it has occurred if a functional unit is no longer able to p erform its 
required function, i.e. a failure is an observable effect outside the system " [CEN04 J 

Falen ontstaat door een complexe reeks van interacties tussen de materiele en andere fysieke 
eigenschappen van een object en de krachten die erop inwerken [BLI00]. Wanneer de belasting 
(' load') op het object voor een bepaalde parameter groter is dan de sterkte ('strength ') van het object, 
kan het object falen. Dit kan gebeuren als gevolg van overbelasting of als gevolg van slijtage. In het 
eerste geval is de belasting groter dan waar de sterkte van het object op berekend is. In het tweede 
geval neemt de sterkte van het object af door degradatie, waardoor de belasting op een gegeven 
moment groter wordt dan deze afnemende sterkte. Ook komen combinaties van beide soorten 
degradatie voor. 

Doordat een object verschillende kleine onvolmaaktheden bezit kan de sterkte van het object voor een 
bepaald onderdeel of een bepaald faalmechanisme worden weergegeven als een verdeling rond een 
gemiddelde. Ook de belasting is, gezien het scala aan vormen en de hierin optredende variaties, op een 
dergelijke manier weer te geven. Bij wissels kan men hierbij denken aan treinen, die met verschillend 
tonnage, aslast en snelheid over het wissel rijden. Het is mogelijk om de kans op falen voor het object 
vast te stellen door deze twee verdelingen te combineren. Deze situatie is grafisch weergegeven in 
figuur 4-1, waarbij de sterkte kromme gemiddeld is voor de groep objecten [BOG06] , [LEW96]. 

L s Load or s1re,1g1h 

Figuur 4-1 : Distribution of Load and Strength [LEW96} 

Als een object zich op een bepaald moment in het overlappende gebied van de twee curves bevindt 
dan kan het falen, omdat daar de belasting groter kan zijn dan het object aankan. Hoe groter de overlap 
tussen de curves op een bepaald moment is, hoe groter de kans op falen van de producten wordt 
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[BRO92]. Ook is het aannemelijk dat objecten, die zich dicht in de buurt van de overlap bevinden, dus 
een relatief grote belasting ten opzichte van de sterkte ondervinden, sneller zullen degraderen dan 
objecten waarbij dit verschil groter is. 

Door degradatie van de objecten kan in de loop van de tijd de betrouwbaarheid van de objecten en 
daarmee de vorm en plaats van de Strength-curve veranderen. Ook de belasting kan in de loop van de 
tijd veranderen. Het gevolg hiervan is een verandering in de overlap van de curves en dus een 
veranderende kans op falen [BRO92]. De volgende paragraaf gaat in op deze in de tijd veranderende 
kans op falen. 

4.2 Degradatie en faalgedrag in de tijd 

Voor sommige typen objecten geldt dat wanneer zij falen, dit ook direct het einde van hun levensduur 
betekent. De aanzienlijke kosten en inspanningen, die de installatie van een wissel met zich 
meebrengt, zorgen ervoor dat dit bij wissels niet het geval is. Storingen worden verholpen en er wordt 
regelmatig onderhoud aan het wissel gedaan om het wissel een lange levensduur te geven. Daarom kan 
in het geval van wissels onderscheid worden gemaakt in twee typen falen. Het ene levert alleen een 
storing op, waarbij het wissel tijdelijk niet meer functioneert, maar die met behulp van wat klein 
onderhoud kan worden verholpen. Aan de andere kant is het wissel op een gegeven moment aan het 
eind van zijn levensduur beland en dusdanig gedegradeerd dat complete vernieuwing de beste 
oplossing is. In deze paragraaf is, gezien de relevantie voor het afstudeeronderzoek voornamelijk 
gericht op het falen dat het einde van de levensduur betekent; de andere soort komt wel indirect aan 
bod. 

Elk object degradeert tijdens zijn levenscyclus tot het punt is bereikt dat de degradatie zover is gegaan 
dat het object faalt. De mate van degradatie is hierbij een functie van de tijd of een bepaalde 
gebruiksindicator (bijvoorbeeld tijd of belasting) . Het verloop van de degradatie is voor elk object 
binnen de groep uniek, als gevolg van afwijkingen tussen de gelijksoortige objecten (unit-to-unit 
variability) en variatie in de gebruiks- en omgevingskenmerken. De begintoestand van de objecten en 
het uiteindelijke moment van falen zijn wel met een verdeling te benaderen. Het degradatieverloop 
van een groep objecten is voor een bepaalde gemeten kenmerk uitgezet over de betreffende 
gebruiksindicator in figuur 4-2 [BOG06]. In dit geval is het een kenmerk, dat toeneemt met het 
gebruik en het object op een bepaald hoger niveau zal laten falen. Het omgekeerde kan ook het geval 
zijn, waar de conditie afneemt tot een bepaald nulniveau dat leidt tot falen van het object. Ook de 
verdelingen, waarmee de begintoestand van de groep en het faalmoment te benaderen zijn, zijn in de 
figuur weergegeven. 

In de figuur is te zien dat het mogelijk is dat bepaalde objecten een erg snel degradatieverloop hebben 
ten opzichte van het gemiddelde (stippellijn), terwijl andere objectenjuist langzamer degraderen. Toch 
faalt het grootste gedeelte van de objecten binnen een bepaalde marge van de gebruiksindicator, dit 
vormt het middelste gedeelte van de verdeling. De verschillen worden veroorzaakt door de diverse, 
onderliggende faalmechanismen. Deze mechanismen leiden, mede door de genoemde veranderende 
kans op falen, tot een bepaald gemiddeld faalgedrag van een groep objecten in de tijd. 

Naast dit falen aan het einde van de levensduur als gevolg van jarenlange degradatie kan er ook 
incidenteel onverwacht falen optreden. ProRail is niet bij machte hierop in te spelen of het te 
voorkomen, maar dit onverwachte falen veroorzaakt toch problemen aan de wissels. Over het 
algemeen is dit onverwachte falen te wijten aan invloeden van buitenaf, zoals weer of beschadiging 
door derden, die er voor zorgen dat een wissel plotseling onderhouden of vervangen dient te worden. 
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Figuur 4-2: Weergave van het degradatieverloop van de objecten uit een groep [BOG06} 

4.3 Faal- en slijtagemechanismen van wissels 

~ 
Mova res 

In de vorige twee paragrafen is het algemene faalgedrag van objecten bekeken. Dit faalgedrag zal nu 
specifieker uit worden gewerkt naar de situatie van het wissel. Zoals in bijlage 2 is aangegeven vervult 
een wissel een vijftal functies binnen de spoorinfrastructuur. De belangrijkste functies hebben van 
doen met het dragen, geleiden en van spoor laten wisselen van de railvoertuigen. Een wissel faalt als 
het een van de vijffuncties niet meer uit kan voeren, waardoor het vijf faalvormen heeft [IHD05] : 

1. Het niet kunnen wisselen van spoor 
2. Het niet kunnen dragen en geleiden 
3. Het niet kunnen laten aanzetten en remmen 
4. Het wissel ligt niet in controle 
5. Het niet kunnen geleiden van elektrische stromen en signalen 

Het uiteindelijke doel van de onderzoeksopzet is het vergroten van het inzicht in de totale levensduur 
van het wissel. Gezien de rol die zij spelen in het opvangen van de belasting en het onderhouds- en 
vervangingsbeleid zijn de wisselsteller en de wisselinstallaties van minder groot belang voor de 
algehele slijtage en degradatie van het wissel [ESV0l , PRO00]. Daarom zal de onderzoeksopzet 
gericht zijn op de wisselconstructie en de stabilisatieconstructie. In bijlage 7 zijn de volledige 
functionele decomposities van deze twee constructies weergegeven. Met deze onderdelen als basis zijn 
in bijlage 8 voor een wissel de mogelijke oorzaken van de verschillende faalvormen gespecificeerd, 
zoals deze in het Instandhoudingsdocument [IHD05] van ProRail bekend zijn. 

De volgende basisaspecten zijn tijdens interviews ge'identificeerd als bepalend voor het faalgedrag van 
wissels: 

1. Constructie van het wissel 
2. Belasting van het wissel door het treinverkeer 
3. Invloeden op het wissel vanuit de omgeving (weer, vandalisme etc.) 
4. Uitgevoerd onderhoud op het wissel 

Voor alle faaloorzaken is in bijlage 8 de koppeling met deze basisaspecten weergegeven. Daaruit blijkt 
dat het grootste deel van de faaloorzaken voortkomt uit de belasting op het wissel door treinen. Deze 
treinbelasting resulteert in degradatie van de verschillende onderdelen van de wisselconstructie. 
Wanneer deze degradatie ver gevorderd is zal dit leiden tot een van de genoemde faaloorzaken. Naast 
belasting door treinen speelt de constructie van het wissel in dit geheel dus ook een belangrijke rol. 
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4.4 De invloed van onderhoud en vernieuwing 

Zoals eerder aangegeven is ook het uitgevoerde onderhoud van invloed op de levensduur van het 
wissel. In deze paragraaf zal daarom kort in worden gegaan op de invloed die de verschillende 
onderhoudsstrategieen hebben op de degradatie van objecten. 

Allereerst zal een definitie worden gegeven wat onderhoud omvat: 
"Onderhoud omvat a/le acties, zowel preventief als correctief, die nodig zijn om de infrastructuur in 
een dusdanige staat te houden I brengen, om een veilig gebruik hiervan mogelijk te maken, met een 
zo hoog mogelijke beschikbaarheid, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij warden de normen en 
regels wat betreft veiligheid en beschikbaarheid, als het minimale resultaat van deze acties 
aangehouden. "[SCH06] 

Onderhoud aan objecten kan strategisch gezien op een aantal verschillende manieren worden 
aangepakt. Grof gezien wordt er onderscheid gemaakt tussen reactieve ( correctieve) en proactieve 
(preventieve) aanpak van onderhoud. Om te komen tot een optimale onderhoudsstrategie kunnen de 
onderhoudskosten worden bekeken. Wanneer er weinig preventief onderhoud wordt uitgevoerd zullen 
de kosten voor preventief onderhoud laag zijn, maar die van correctief onderhoud hoog. Wanneer de 
hoeveelheid preventief onderhoud wordt verhoogd, zullen de preventieve kosten stijgen, maar de 
correctieve dalen. In de totale kosten van het onderhoud is daardoor een optimum te vinden, zoals in 
figuur 6-3 is weergegeven. Binnen deze twee categorieen wordt een aantal verschillende 
onderhoudsstrategieen onderscheiden, waarvan een aantal ook binnen ProRail terug te vinden zijn. In 
deze paragraaf zal eerst correctief onderhoud en vervolgens preventief onderhoud naar voren komen 
[BLI00]. 

Laag Optimum Hoog 

Hoe11eelheid pre11entief OH 

Figuur 4-3: Optimale hoeveelheid preventief onderhoud [BLJOOJ 

4. 4.1 Correctief onderhoud 
Correctief onderhoud valt onder de reactieve aanpak van onderhoud. Er wordt gewacht tot een object 
faalt, waama het met behulp van correctief onderhoud (reparatie) weer functioneel gemaakt wordt. 
Deze onderhoudsstrategie wordt met name toegepast op niet-kritische of redundante onderdelen, maar 
ook op onderdelen waarvoor men niet in staat is het faalmoment te voorspellen . 

De uitvoering van dit soort onderhoud wordt door Blischke en Murthy [BLIO0] onderverdeeld in vijf 
categorieen. Een beschrijving hiervan is terug te vinden in bijlage 9. ProRail laat verschillende 
onderhoudsacties uitvoeren op de wissels. Al het onderhoud, zowel klein als groot, dat plaats vindt om 
storingen te verhelpen valt onder het correctief onderhoud. Dit houdt onder andere schoonmaken, 
smeren en onderdelen vervangen in. Over het algemeen kan de invloed van de uitvoering hiervan op 
het degradatieverloop worden gezien als 'Minimal Repair ' of als 'Different from New Repair' . 
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Vanwege de hoge beschikbaarheid, die van een groot gedeelte van het spoor wordt geeist, en de grote 
kosten, die het storen van bepaalde objecten met zich mee brengt, werkt ProRail ook veel met 
preventief onderhoud. Dit type onderhoud bestaat uit het uitvoeren van preventieve acties om 
problemen te verhelpen voor ze invloed hebben op de veiligheid en beschikbaarheid van de 
infrastructuur. Dit kan tot doel hebben het !even van het object te verlengen of aanstaand falen te 
detecteren en voorkomen [LEV03] . Bovendien kan de tijd, die nodig is voor het uitvoeren van 
onderhoudsactie, bij dit type onderhoud op gunstige momenten worden gepland, zodat de installatie 
als geheel er zo min mogelijk hinder van ondervindt. 

Blischke en Murthy [BLIO0] verdelen preventief onderhoud in een aantal verschillende categorieen, 
die zijn ingedeeld op basis van de gebruiksindicator die het onderhoudsinterval vaststelt. Een 
beschrijving van deze verschillende preventieve onderhoudsstrategieen is weergegeven in bijlage 9. 
De eerste drie van deze strategieen vallen binnen ProRail samen onder de noemer Gebruiksafhankelijk 
Onderhoud (GAO). Deze vorm van onderhoud wordt binnen ProRail op relatief kleine schaal 
toegepast. Het overgrote deel van het onderhoud vindt plaats door middel van toestandsafhankelijk 
onderhoud (TAO). Dit komt ook terug in het Instandhoudingsdocument voor wissels en kruisingen 
[IHD05] waar bij het overgrote deel van de wisselonderdelen TAO wordt aangegeven als 
instandhoudingstrategie. Deze TAO strategie houdt meer rekening met unit-to-unit variatie en maakt 
daardoor optimaler gebruik van de levensduur van de verschillende wissel(onderdelen) dan wanneer 
men gebruik zou maken van gebruiksafhankelijk onderhoud. 

Hierbij dient we! vermeld te worden dat bij toepassing door ProRail de meeste onderdelen niet continu 
gemonitord worden. Met de TAO instandhoudingstrategie wordt binnen ProRail meer gedoeld op het 
feit dat er alleen vervolgacties zullen worden uitgevoerd wanneer bij inspectie blijkt dat het object 
onder een door ProRail vastgestelde minimum norm zit. De intervallen van deze inspecties staan in het 
Instandhoudingsdocument gespecificeerd. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende belastingklassen van wissels. 

Bij ProRail wordt aandacht besteed aan deze strategie in de vorm van clustering van werkzaamheden. 
W anneer de plannen voor het groot onderhoud en vemieuwing worden opgesteld wordt gekeken naar 
andere activiteiten, die in de omgeving plaats moeten vinden, en worden deze werkzaamheden waar 
mogelijk gecombineerd. Ook wordt gepoogd om een aantal kleine onderhoudsacties voor een wissel te 
combineren. Hiertoe zijn tabellen met intervallen van onderhoudsacties opgenomen in het 
Instandhoudingsdocument [IHD05]. In de praktijk is de uitwerking van deze inspanningen slechts 
beperkt en men vermoedt dan ook dat op het gebied van clustering nog veel winst valt te halen. 

Doordat het spoor steeds intensiever bereden wordt is de tijd die ProRail ter beschikking van 
onderhoud en inspectie van de infrastructuur steeds beperkter. Daarom zoekt ProRail op dit moment 
steeds meer naar methoden om de juiste onderhoudsmomenten te bepalen zonder de infrastructuur te 
hinderen, bijvoorbeeld door betere voorspellingen te kunnen doen over de degradatie. De verwachting 
is dat dit zich in de komende jaren zal gaan ontwikkelen en de onderzoeksopzet, die in deze 
afstudeeropdracht wordt ontwikkeld, sluit ook aan op deze trend. 

4.4.3 Onderhoudsacties aan wissels 
Om de genoemde faalvormen te verhelpen of voorkomen zijn er verschillende soorten 
onderhoudsacties aan het wissel mogelijk. ProRail gebruikt zelf niet de verdeling in 
onderhoudsstrategieen zoals die hierboven is gegeven, maar maakt onderscheid in klein onderhoud 
(KO), groot onderhoud (GO) en vemieuwing (VN). 

Het grootste deel van de onderhoudsacties valt onder het klein onderhoud dat door de PCA met enige 
regelmaat uitgevoerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn slijpen, oplassen, stoppen van het ballastbed en 
smeren, wat om de paar maanden wordt gedaan. Ook het vervangen van de tongbeweging of het 
puntstuk valt onder het klein onderhoud. Wanneer dit plaats vindt is erg variabel en de tussenliggende 
tijd kan verschillen van een half jaar tot 20 jaar. Onder groot onderhoud van een wissel valt de 
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vervanging van grotere delen, zoals meerdere dwarsliggers of grotere stukken ijzerwerk. Wanneer het 
wissel ver gedegradeerd is, wordt vanuit LCM overwegingen vaak gekozen voor volledige 
vernieuwing in plaats van een hoeveelheid groot onderhoud. Hier zal in de volgende paragraaf verder 
op in worden gegaan. 

4.5 Einde Ievensduur 

Een groot dee! van de in bijlage 8 genoemde faaloorzaken leidt niet direct tot vervanging van het 
gehele wissel. In het overgrote deel van de gevallen is de vervangingsbeslissing namelijk van 
economische aard. Daarbij speelt de restwaarde van de onderdelen ten opzichte van de 
onderhoudskosten een grote rol. De drie belangrijkste oorzaken om deze afweging te gaan maken 
kunnen als volgt worden omschreven: 

4. 5.1 Slechte kwaliteit dwarsliggers 
De slijtage van houten en betonnen dwarsliggers vindt op verschillende wijze en door verschillende 
oorzaken plaats. Voor beide soorten geldt wel dat, indien een groot gedeelte van de wisseldwarsliggers 
in slechte staat is, er om economische redenen zal worden gekozen voor vervanging van het gehele 
wissel in plaats van alleen de vervanging van de liggers. Vernieuwing van dwarsliggers dient plaats te 
vinden wanneer er te grote veranderingen in de spoorwijdte op beginnen te treden, die niet meer met 
behulp van klein onderhoud te corrigeren zijn. 

Voor houten dwarsliggers is de degradatie het gevolg van houtrot en het inrijden en losraken van 
bevestigingsmiddelen. Dit kan op een gegeven moment niet meer met behulp van onderhouds
maatregelen worden verholpen. Tijdens gesprekken met deskundigen is gebleken dat de kwaliteit van 
het ballastbed van grote invloed is op de levensduur van de houten liggers. Door een goede afwatering 
wordt de levensduur significant verbeterd. 

Betonnen dwarsliggers hebben nauwelijks last van inrijding, vanwege de hoogwaardige kwaliteit van 
het gebruikte beton. Deze hardheid heeft ook weer zijn nadeel voor de constructie, want het ballast 
verpoedert door het contact met het hoogwaardige beton. Een antler probleem is de betonrot die kan 
ontstaan doordat de stopmachines, die het ballastbed onderhouden, de betonnen liggers beschadigen. 
Binnen ProRail bestaat de overtuiging dat de levensduur van betonnen liggers significant langer dan 
die van houten exemplaren. Doordat de wissels op betonnen dwarsliggers pas enkele jaren in gebruik 
zijn, zijn hier nog geen bewijzen voor. 

4.5.2 Slijtage van het ijzerwerk 
Ook het ijzerwerk van de constructie is aan slijtage onderhevig. De tongbeweging en het puntstuk 
worden gedurende de levensduur van het wissel enkele malen vervangen, maar op een gegeven 
moment is de volledige constructie dusdanig versleten dat deze aan vervanging toe is. Indien het 
ballastbed en de dwarsliggers op dat moment nog in uitstekende conditie zijn kan er voor worden 
gekozen om alleen het ijzerwerk te vervangen. Dit zal vaker voorkomen bij wissels op betonnen 
liggers. 

De kwaliteit van het ballastbed heeft ook invloed op de slijtage van het ijzerwerk. Wanneer dit 
ballastbed stabiel is worden de spoorstaven goed ondersteund en de krachten die de treinen uitoefenen 
zo optimaal mogelijk verdeeld. Neemt deze stabiliteit echter af, dan zal de slijtage aan het 
rijoppervlak, de tongbeweging en het puntstuk drastisch toenemen. Ook kan vervorming van de 
constructie optreden, hierdoor kan vervanging noodzakelijk zijn. 

4. 5. 3 Verandering van functionaliteit 
Er vinden regelmatig veranderingen plaats in het gebruik van de infrastructuur. Dit betekent dat 
spoorbewegingen verplaatst of toegevoegd worden. Het komt voor dat hierdoor de belasting van het 
wissel dusdanig verhoogd wordt dat het wissel in zijn huidige conditie niet meer geschikt is. Het 
wissel zal dan vervangen worden door een nieuwe en eventueel zwaardere constructie, die beter 
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geschikt is voor de nieuwe berijding. Ook kan het zijn dat het wissel gesaneerd dient te worden 
doordat het overbodig wordt gezien de nieuwe spoorbewegingen. Omdat het wissel in deze situaties 
niet om technische redenen wordt vervangen bevindt het zich niet noodzakelijk in de laatste fase van 
zijn levenscyclus. Wanneer het wissel nog relatief jong is kan worden gekeken naar mogelijkheden tot 
(onderdelen) hergebruik op andere locaties . 

4.6 Houten en betonnen wisselliggers 

In de voorgaande paragraaf is gebleken dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de degradatie van 
wissels op houten en op betonnen dwarsliggers. Daarom zijn ter verduidelijking en als basis voor de 
afbakening van het afstudeeropdracht de kenmerken van deze twee typen wissels op een rijtje gezet in 
de onderstaande tabel. 

Hout Beton 
Inrijden, loslaten bevestigingsmaterialen, houtrot, Degradatie voomamelijk door slijtage van het 
splijten etc. zijn dominant in de degradatie ijzerwerk 
Grote spreiding levensduur (zie figuur 2-1), veel Relatief meuw concept, dus gedrag m 
ervaring bij deskundigen levenscyclus is nog onbekend 
Veel wissels zijn niet meer goed afgestemd op Ontwerp naar locatie en belasting 
gebruikscondities (m.n. huidige belasting) 
Materiaaleigenschappen zijn nogal variabel, erg Welbekende materiaaleigenschappen; beheerste, 
afhankelijk van kwaliteit/soort hout en ballast/ uniforme kwaliteit 
ondergrond voomameliik m.b.t. afwatering 
± 88% van wissels ± 12% van wissels, voomamelijk kritische, 

belangriike wissels in hoofdbaan 
Steeds meer richting einde levensduur, er komen Jong, aantal groeit, steeds meer verschillende 
geen nieuwe meer bij leeftiiden (nu 0-10 iaar oud) 
Resterende wissels hebben gemiddeld een grotere Gemiddeld kleinere hoekverhouding (krachten-
hoekverhouding ( meer krachten op wissel) verdeling gunstiger) 
Oudere ballast, minder funderingsmaatregelen Betere ondergrond en fundering 
genomen 
Vervanging erg relevant voor de productie- Nieuwe aanleg (vervanging hout) in productie-
plannen van komende 20 jaar plan, verder alleen KO 
Onbekend in hoeverre eigenschappen van hout Waarschijnlijk concreter modelleerbaar, 
bekend dan wel meet-/modelleer-/kwantificeer- factoren m.b.t. slijtage van het ijzerwerk beter te 
baar Z!Jn. Waarschijnlijk wel mogelijkheden kwantificeren. Inzicht kan zorgen voor goede 
d.m.v. verschillende categorieen voor beter beheersing wissels van begin af aan 
inzicht in spreiding van de levensduren 
Problematiek speelt nu Problematiek speelt voomamelijk m de 

toekomst 
Tabet 4-1: Kenmerken van wissels op houten en betonnen dwarsliggers 

In overleg met ProRail is vanuit bovenstaande afweging besloten om te opdracht te richten op wissels 
op houten liggers en dus de huidige problematiek aan te pakken. Meer inzicht in de degradatie van de 
houten dwarsliggers zal leiden tot beter inzicht in de spreiding van de werkelijke levensduren. De 
verwachting is dat extra inzicht in overige invloedsfactoren (naast belasting) zal leiden tot een betere 
weergave van de grafieken en de spreiding dus beter verklaard kan worden. Hierdoor zal de inpassing 
van de vemieuwing van de wissels in de productieplannen de komende jaren kunnen verbeteren. Deze 
opzet is dus duidelijk gericht op het oplossen van problemen die nu spelen. 

Van de wissels op houten dwarsliggers heeft meer dan drie kwart een hoekverhouding van 1 :9. 
Ondanks dat binnen deze groep nog diverse typen voorkomen met kleine onderlinge verschillen kan 
naar aanleiding van gesprekken redelijkerwijs worden aangenomen dat het functioneren en de 
degradatie van deze wissels vergelijkbaar is . De grootte van deze groep wissels biedt bovendien 
mogelijkheden tot vergelijk van verschillende omstandigheden. Daarom zal de onderzoeksopzet zich 
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allereerst concentreren op deze 1 :9 wissels op houten dwarsliggers. In hoofdstuk 6 wordt wel aandacht 
besteed aan de mogelijkheden tot uitbreiding naar andere hoekverhoudingen en liggertypen. 

4.7 Beschikbare informatie en meetmethoden met betrekking tot de conditie van wissels 

Op dit moment wordt er al veel gemeten aan de Nederlandse railinfrastructuur. Ook beschikt ProRail 
over een uitgebreide SAP database met informatie over de verschillende objecten in de infrastructuur. 
Een gedeelte van deze meetmethoden en informatie is van toepassing op wissels en kan daarom 
gebruikt worden binnen de onderzoeksopzet. Deze bronnen zijn hieronder omschreven. 

4. 7. 1. lnformatie over wissels 
Er zijn twee databases waarin ProRail informatie beschikbaar heeft over wissels: 

• De SAP database; Deze bevat object- en onderhoudsgegevens, zoals locatie, wisseltype, 
constructiegegevens en vervangingsjaren. Een volledige lijst van de voor wissels beschikbare 
informatie is terug te vinden in bijlage 10. 

• De Quo Vadis/Treinnumrner volgsysteem database; Deze bevat berijdingsgegevens van 
wissels, die uit metingen van de twee systemen zijn afgeleid. In bijlage 10 is een lijst te vinden 
van de gegevens die hierin beschikbaar zijn. 

4. 7. 2. Beschikbare meetmethoden 
Er zijn verschillende soorten meetmethoden beschikbaar om informatie over wissels te verkrijgen: 

• Visuele inspecties; De conditie van de dwarsliggers, de tongbeweging, bet puntstuk, de 
bevestigingsmiddelen en de rijspiegel (bijv. na de lassen) worden visueel beoordeeld. Dit type 
inspectie wordt bet meest toegepast op wissels. 

• Handmeetapparatuur; Met behulp van een aantal verschillende handzame meetapparaten kan 
er aan de spoorgeometrie, verborgen gebreken in de spoorstaven (ultrasoon) en de 
funderingslaag worden gemeten [ESV0l], [EUR07]. 

• Meettreinen; De verschillende typen meettreinen worden veelvuldig toegepast om metingen te 
verrichten aan de sporen. Vanwege de complexe geometrie van wissels is het nog niet goed 
mogelijk om metingen te verrichten op de wissels, met name omdat de afstand tussen 
opeenvolgende metingen te groot is. Men is bezig methoden te ontwikkelen waardoor deze 
meettreinen beter toepasbaar zijn voor objecten als wissels . Wel zouden de beelden van de 
camera' s onder de meettrein kunnen worden gebruikt [ESV0l] , [EUR07]. 

• POSS; Dit systeem meet de motorstroom van de wisselsteller tijdens een omstelling en 
vergelijkt deze curve met een referentiecurve. Afwijkingen van de referentiecurve worden 
geregistreerd en men kan een aantal zaken afleiden met betrekking tot de motor, tongen en de 
rest van bet wissel. Het systeem is ontworpen met bet doel de toestand van wissels te kunnen 
meten en op afstand te kunnen monitoren om met deze informatie de onderhoudsstrategie te 
optimaliseren. Op dit moment wordt POSS alleen gebruikt om verstoringen in een vroeg 
stadium te ontdekken. In een buitenlands onderzoek naar een vergelijkbaar systeem wordt op 
dit moment onderzocht hoe de signalen gekoppeld kunnen worden aan faaloorzaken 
[MAR06]. Dit kan eventueel mogelijkheden bieden voor uitbreiding van de onderzoeksopzet. 

In dit hoofdstuk is de degradatie van wissel vanuit theoretisch oogpunt behandeld. Daarbij is gebleken 
dat een object kan falen wanneer de belasting groter wordt dan het object aankan. Variaties in 
objectkwaliteit en belasting leiden daardoor tot verschillende degradatieverloop binnen een groep 
objecten. Voor wissels betekent deze variatie verschillen in storingen en levensduur, waarbij de 
voornaamste faaloorzaken te herleiden zijn tot de belasting van het wissel. Ook de conditie van bet 
wissel speelt in de kans op falen een belangrijke rol. Onderhoud kan effecten van degradatie 
(gedeeltelijk) ongedaan maken en falen verhelpen. Toch zal uiteindelijke besloten worden dat bet 
wissel het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Dit gebeurt voornamelijk als gevolg van slechte 
dwarsliggers en ver versleten ijzerwerk. De focus van bet onderzoek zal gelegd worden op 1 :9 wissels 
op houten dwarsliggers. Tot slot is als input voor het degradatiemodel en de onderzoeksopzet 
vastgesteld welke informatie met betrekking tot wissels verzameld kan worden. 
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Naar aanleiding van de informatie die vanuit ProRail en de literatuur is opgedaan over wissels wordt 
in <lit hoofdstuk omschreven hoe de degradatie hiervan op een eenvoudige manier modelrnatig weer te 
geven is. Vervolgens wordt deze modelmatige weergave ingevuld met behulp van een aantal factoren 
die geselecteerd zijn op hun invloed op de levensduur van het wissel. Tot slot wordt aangegeven hoe 
met behulp van <lit model de voorspellingen van de levensduur van wissels verbeterd kunnen worden. 

5.1 Opzet degradatiemodel 

Er is een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om degradatie modelmatig weer te geven. Veel 
van deze methoden hebben een zware wiskundige basis en zijn in staat om gedetailleerde waarden op 
te leveren. In bijlage 11 worden kort enkele aanknopingspunten voor modelvorming besproken, die in 
de literatuur zijn gevonden. Vanwege de genoemde organisatiestructuur, meetmethoden en 
beschikbare informatie is het op <lit moment echter niet gemakkelijk realiseerbaar noch nuttig om een 
ingewikkeld wiskundig model op te stellen <lat de degradatie van de wissels kan weergeven. De 
gedetailleerde kennis van verschillende parameters, noch de kwaliteit en kwantiteit van 
inputinformatie, die nodig is om goede output te leveren, is op <lit moment voldoende beschikbaar 
binnen ProRail. Ook is er binnen ProRail geen behoefte aan voorspellingen op een dergelijk 
detailniveau. Daarom wordt gekozen voor een meer hanteerbare, overzichtelijke aanpak. 

Zoals eerder genoemd zijn de volgende basisaspecten bepalend voor het faalgedrag van wissels: 
• Constructie van het wissel 
• Belasting van het wissel door het treinverkeer 
• Invloed op het wissel door de omgeving (weer, vandalisme etc.) 
• Uitgevoerd onderhoud op het wissel 

Deze aspecten dienen dan ook terug te komen in een degradatiemodel van het wissel. In figuur 5-1 is 
de modelmatige weergave van het degradatieproces van een wissel te zien, zoals die tijdens het 
afstudeeronderzoek ontwikkeld is. Dit model is gebaseerd op de vier aspecten en weergaven in het 
werk van Esveld [ESV0l] en Rivier [RIV02]. De verschillende onderdelen van het model worden 
hieronder besproken. 

Netto Belasting 

Slatlsche en Omgevingsfactoren 

,,..-- Brulo Belasting 

_I 
(:) ( 

J 

~ Conditie van het wissel }_ 
'! ( 

~ Onderhoud(sbeleid) I-
Figuur 5-1: Modelmatige weergave van de degradatie van een wisse/ 

De degradatie van het wissel is terug te vinden in een afnemende Conditie van het wissel. Deze neemt 
af onder invloed van de Belasting, die in <lit model in twee vormen is opgenomen: Netto en Bruto 
Belasting. Het Onderhoud, zowel verzorgend als vemieuwend, werkt haar beurt op een positieve 
manier in op de conditie van het wissel en wordt aangestuurd door de wisselconditie en tijdschema's. 
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De Netto Belasting vertegenwoordigt sec de belasting door passerende treinen. Een gelijke netto 
belasting kan echter in verschillende mate negatief doorwerken op een wissel, afhankelijk van de 
conditie van bet wissel en statische en omgevingsinvloeden. Bijvoorbeeld wanneer bet wissel in 
slechte conditie is zal de belasting door de trein een negatievere invloed hebben op bet wissel. Dit 
verschijnsel wordt ondervangen door bet introduceren van de Bruto Belasting. De netto belasting 
wordt hierin gecorrigeerd naar aanleiding van de wisselconditie en de omgevings- en statische 
factoren tot de werkelijke bruto belasting die bet wissel ondervindt. Hoe groter de Netto Belasting en 
hoe slechter de conditie des te groter zal de Bruto Belasting zijn. Onder statische factoren worden 
zaken verstaan die gedurende de levensduur gelijk blijven en een soort uitgangswaarde vorrnen voor 
bet wissel, zoals de bodem waarop bet wissel zich bevindt en de initiele kwaliteit van bet wissel. De 
omgevingsfactoren omvatten weersinvloeden en zaken die met derden te maken hebben. 

De Netto Belasting, Statische en omgevingsfactoren, Conditie van bet wissel en bet onderhoud zijn de 
zaken in dit model waaraan gemeten en gerekend kan worden. Activiteiten rond deze aspecten zullen 
daarom naar voren komen in de onderzoeksopzet. De Bruto Belasting is niet direct meetbaar, maar zal 
door bet verkrijgen van inzicht in invloeden en onderlinge verbanden door middel van de 
onderzoeksopzet bepaald worden. Het Onderhoud en met name de kwaliteit daarvan is iets waar 
ProRail op dit moment nog weinig grip op heeft. Daarom wordt die invloed voorlopig meegenomen 
als een soort black box. Een bepaalde input en output zal moeten worden vastgesteld of aangenomen, 
maar er wordt niet gekeken naar de specifieke mechanismen die binnen de box spelen. 

5.2 Vaststelling invloedsfactoren 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat er binnen bet model vier aspecten zijn waaraan gemeten 
en gerekend kan worden. Netto Belasting, Statische en omgevingsfactoren en Wisselconditie zijn 
generieke aspecten en bet is dus van belang om te weten welke factoren er binnen deze categorieen 
meespelen en de mate van invloed die zij hebben. Om dit te bepalen is gebruik gemaakt van de kennis 
van verschillende deskundigen binnen Movares en ProRail (zie de lijst met interviews in bijlage 3). 

Allereerst is er een lijst opgesteld met daarin alle factoren binnen de drie categorieen die van invloed 
zijn op de levensduur van bet wissel. Deze lijst is terug te vinden in bijlage 12. Voor elk van deze 
factoren is met de hulp van een aantal deskundigen bepaald of ze een hoge, gemiddelde of geringe 
invloed hebben op de totale levensduur van bet wissel. Naar aanleiding van deze invloed is binnen 
elke categorie bepaald welke factoren meegenomen dienen te worden in de onderzoeksopzet. De 
omgevingsfactoren bleken slechts een geringe invloed op de gehele levensduur van bet wissel te 
hebben en zijn daarom weggevallen. In tabel 5-1 zijn de overgebleven factoren en bun invloed 
weergegeven, ook de generieke factor Onderhoud is hierin opgenomen. 

Categorie Factoren Invloed 
Belastingfactoren Recht/krom bereden Hoog 

Aslast Hoog 
Tonnage Hoog 
Aantal assen Bovengemiddeld 
Acceleratie/afremrnen Gemiddeld 

Statische factoren Kwaliteit van de ondergrond Hoog 
Initiele conditie van bet wissel Hoog 

Conditiefactoren Wisselgeometrie Bovengemiddeld 
Ballastbed Bovengemiddeld 
Houten dwarsliggers Bovengemiddeld 
Bevestigingsmidde Jen Gemiddeld 
Puntstuk Gemiddeld 

Onderhoud Kwaliteit uitvoering Hoog 

Tabet 5-1 : Meest invloedrijke degradatiefactoren 

30 



5. Degradatie- en voorspellingsmodel 

5.3 Omschrijving factoren 

~ 
Mova res 

In deze paragraaf wordt meer algemene informatie gegeven over elk van de hierboven beschreven 
categorieen degradatiefactoren. In bijlage 13 is elke factor afzonderlijk met het oog op de 
onderzoeksopzet tot in detail uitgewerkt. In tabel 5-2 wordt een samenvattend overzicht gegeven van 
deze informatie. 

5.3.1 Belastingfactoren 
Doordat de treinen over het wissel rijden ondervindt het wissel een bepaalde belasting, die door de 
wielen in de vorm van krachten wordt overgebracht. Deze krachten werken allereerst bij het 
contactpunt in op de spoorstaven, tongen, puntstuk en dergelijke. Vervolgens worden ze overgebracht 
op en opgenomen door de dwarsliggers, het ballastbed en uiteindelijk de onderliggende bodem. Het 
gaat hierbij zowel om verticale krachten, horizontale dwarskrachten (veroorzaakt door aanlopen van 
de wielen en boogeffecten) en horizontale langskrachten (veroorzaakt door voortbewegen en het 
aanzetten en remrnen). In figuur 5-2 zijn deze krachten respectievelijk weergegeven als Q, Yen T. 

De passerende treinen bezitten een aantal 
verschillende kenmerken die een bepaalde 
invloed hebben op de levensduur van het 
wissel. Een aantal van deze kenmerken is als 
invloedrijk geYdentificeerd en daarvan wordt 
hieronder besproken welke invloed <lit 
kenmerk heeft, hoe het te classificeren en te 
meten is en welke activiteiten ProRail dient te 
ondememen met betrekking tot de 
onderzoeksopzet. 

Q 

Figuur 5-2: Krachten op de spoorstaaf [ESVOJJ 

ProRail verzamelt gegevens over passerende treinen en belasting met behulp van Quo Vadis en het 
Trein Numrner Volgsysteem (TNV). Quo Vadis is een systeem van ProRail dat op 40 locaties in 
Nederland de massa en het aantal assen van passerende treinen meet. Met behulp van optische 
sensoren wordt de vervorming en verplaatsing van de spoorstaven door passerende treinen gemeten en 
omgezet naar massa en aantal assen. De meetposten van Quo Vadis bepalen de massa van treinen in N 
(newton). De databases presenteren de belasting in metrische tonnen met 1 ton = 9.8 kN [GEB06]. 

Binnen het procesleidingssysteem heeft elke trein een numrner dat in principe per dag uniek is . Dat wil 
zeggen <lat de vergelijkbare trein de volgende <lag weer hetzelfde numrner zal hebben. Dit 
treinnumrner staat los van het nummer van de rijtuigen, locomotieven of goederenwagons waaruit een 
trein is samengesteld. In de applicaties Wisselberijding en Baanbelasting worden de gegevens van Quo 
Vadis (tonnages en asaantallen) en TNV (wisselomlopen en treinbewegingen) gecombineerd op basis 
van treinnumrners. Hiermee wordt voor 84% tot 98% realistische informatie geleverd met betrekking 
tot gepasseerd gewicht en as-aantallen. Voor de informatie met betrekking tot gepasseerde treinen 
(berijdingen) en wisselomlopen loopt <lit op tot bijna 100%. Indien het Quo Vadis-syteem geen 
gewicht en as-aantal toekent aan een treinnumrner, wordt volgens een afhandelingscenario geprobeerd 
alsnog iets zinnigs over die trein te zeggen. In eerste instantie wordt bekeken of aan de hand van 
treinomnummeringsregels in de TNV-logfile alsnog een as-aantal aan <lit treinnumrner kan worden 
toegekend. Daamaast is er een tabel opgesteld met geschat as-aantal en geschatte treingewichten van 
treinserienummers die weinig of nooit gemeten worden door een meetpost [GEB06] . 

In bijlage 10 is een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens vanuit Quo Vadis en het 
Treinnummer Volgsysteem. Voor elk van de belastingfactoren is hieronder aangegeven welke 
gegevens gebruikt kunnen worden om de wissels te classificeren. De belastingfactoren zullen 
uiteindelijk samen in een formule gecombineerd kunnen worden die voortborduurt op de 
ontwikkelingen in de wisselclassificatie en theoretische levensduur op basis van belasting. De 
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uitkomst van deze formule zal de input vanuit de Netto Belasting vormen voor bet bepalen van de 
Bruto Belasting. Binnen de categorie belastingfactoren zijn krom/recht bereden, tonnage, aslast, aantal 
assen en acceleratie/afremmen geidentificeerd als invloedrijke factoren. In bijlage 13.1 is voor elk van 
deze factoren in detail uitgewerkt waar bet invloed op heeft, hoe bet geclassificeerd en gemeten kan 
warden en welke activiteiten door ProRail ondemomen dienen te warden. 

5. 3. 2 Statische factoren 
De categorie statische factoren vertegenwoordigt de invloeden die gedurende de levensduur gelijk 
blijven of een uitgangswaarde vormen van waaruit bet wissel gaat degraderen. De geYdentificeerde 
factoren zijn statisch omdat na installatie van bet wissel niet meer zullen veranderen en dus een 
constante invloed hebben op bet wissel. Binnen bet model is er voor deze categorie dan ook geen input 
vanuit andere factoren. Wel leveren de statische factoren bun bijdrage aan de Bruto Belasting. 

Binnen deze categorie zijn twee factoren van invloed op de levensduur van bet wissel. De kwaliteit 
van de ondergrond speelt een belangrijke rol doordat die bepaalt in welke mate de onderbouw zijn 
functie op bet gebied van stabilisatie en ondersteuning kan vervullen. Daamaast kan de initiele 
conditie van bet wissel gezien warden als een soort uitgangspunt van waaruit bet wissel gaat 
degraderen. Over bet algemeen wordt bet wissel aan bet begin van zijn levensduur in de infrastructuur 
geplaatst en bevindt zich dan in principe binnen de vereiste specificaties. Het is zo goed als 
onmogelijk om bet wissel gedurende zijn levensduur nog boven dit kwaliteitsniveau uit te laten 
komen. Wanneer bet wissel zich na installatie dus minder gunstig binnen of zelfs buiten deze 
specificaties bevindt, heeft bet daarmee al een achterstand opgelopen ten opzichte van goed 
geinstalleerde wissels. Deze twee statische factoren zijn in detail uitgewerkt in bijlage 13.2, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de functie, classificatie, meetbaarheid en benodigde activiteiten. 

5.3.3 Conditiefactoren 
De conditiefactoren vormen een weergave van de mate waarin bet wissel zijn functie uit kan voeren. 
Bij te slechte conditie zal bet wissel falen, wanneer de conditie goed is zal bet wissel goed 
functioneren. Binnen bet degradatiemodel spelen deze factoren een centrale rol en ze staan direct en 
indirect met alle andere categorieen in relatie. De conditie van bet wissel neemt af door de belasting 
die de passerende treinen veroorzaken. Door de invloed die de conditie heeft op de bruto belasting kan 
bet wissel in een negatieve spiraal terecht komen. Een slechte conditie zorgt voor een grotere invloed 
door de treinen waardoor bet wissel weer verder zal verslechteren. Verder wordt de conditie positief 
bei'nvloed door bet onderhoud wat in opdracht van ProRail wordt uitgevoerd. 

Als invloedrijke factoren zijn binnen de categorie conditiefactoren de wisselgeometrie, bet ballastbed, 
de dwarsliggers, de bevestigingsmiddelen en bet puntstuk geYdentificeerd. Voor elk van deze factoren 
is in bijlage 13.3 uitgewerkt hoe bet functioneert, degradeert en onderhouden wordt. Verder wordt 
aandacht besteed aan hoe bet wissel vervolgens geclassificeerd kan warden en wat er dan gemeten 
dient te warden. Tot slot wordt bekeken welke activiteiten ProRail uit zal moeten voeren om de 
informatie of meetmethoden aan te vullen of te verbeteren. 

5.3.4 Onderhoud 
Het onderhoud heeft tot doel de negatieve invloeden van de belasting ongedaan te maken of te 
verminderen zodat bet wissel zijn functie uit kan blijven voeren. In paragraaf 4.4 is reeds besproken 
aan welke onderhoudsacties bet wissel onderworpen kan warden, daar zal bier dan ook niet verder op 
in warden gegaan. Voor de modelvorming is bet wel van belang om de onderhoudsstaat van bet wissel 
te kwantificeren. Voor de levensduur van bet wissel zal bet immers verschil maken of bet wissel zich 
bet grootste dee! van de tijd in een goede onderhoudsstaat heeft bevonden of niet. Om verkeerde 
conclusies over andere factoren te voorkomen zal men dus de onderhoudsstaat van bet wissel mee 
moeten nemen. Hierbij is bet zowel van belang om een beeld te hebben van de onderzoeksstaat in bet 
verleden als de onderhoudsstaat bij elke meting die tijdens bet onderzoek wordt verricht. Voor de 
factor onderhoud is de classificatie en meetbaarheid verder uitgewerkt in bijlage 13-4. Binnen ProRail 
heerst op dit moment de mening dat Onderhoud een van de belangrijkste bepalende factoren is voor de 
degradatiesnelheid van bet wissel. 
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5. 3. 5 Overzicht factoren 
In de onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de in bijlage 13 besproken informatie 
over de verschillende gei"dentificeerde factoren . Van elke factor wordt een korte omschrij ving gegeven 
(1). Vervolgens wordt aangegeven hoe de factor te class ificeren (2) en te meten (3) is. Tot slot wordt 
indien nodig aangegeven welke activiteiten door ProRail moeten worden ondernomen om bestaande 
informatie te verbeteren of ontbrekende zaken aan te vullen (4). 

Recht of 
krom 

bereden 

Aslast 

Tonnage 

Aantal assen 

Acceleratie 

1. Wanneer het wissel krom bereden wordt, ondervindt de const ructie meer krachten en dus een 
grotere negatieve invloed van dezelfde netto belasting . 

2. Vier berijd ingsrichtingen met een eigen correctiefactor over het gepasseerd tonnage. 
3. Vanu it de database Wisselberijding is beschikbaar welk tonnage, aantal treinen en aantal 

assen het wissel in elk van de vier berijdingsrichtingen passeert. 
4. Voor de correctiefactoren zijn beginwaarden vastgesteld . Deskundigen dienen deze waarden 

bij te stellen. 

1. De aslast is de massa die door de trein per as aan de ondergrond afgegeven wordt. De totaal 
gepasseerde massa kan gelijk zijn , maar de treinen met een grotere aslast zullen meer 
degradatie veroorzaken. 

2. Het baanvakprofiel wordt vastgelegd a.d.h .v . de gemiddelde aslast en ingedeeld in 4 klassen . 
3. Voor elke treinpassage wordt door Quo Vadis het gewicht van de trein, het aantal assen en de 

aslast per as gemeten. Hieruit kan een gemiddelde aslast voor de trein worden berekend. 

1. Het tonnage van een trein is de totale massa van de trein . Deze factor bepaal t de basisinvloed 
van de trein. Een zwaardere trein zal het w issel zwaarder belasten en een grotere invloed 
hebben dan een lichter exemplaar. 

2. Indeling gebeurt n.a . v . fictief tonnage, waarin tonnage wordt gecorrigeerd naar soort vervoer, 
snelheid, rijrichting en aslast (gebaseerd op UIC fi che 714) . 

3. De gemiddelde dagtonnages voor de verschill ende soorten vervoer en berijdingsrichtingen zijn 
voor alle wissels beschikbaar in de database Baanvakbelasting. 

1. Een grater aantal assen zorgt bij het rijden door bochten voor meer aanrijding door de 
wielflenzen . Dit veroorzaakt extra krachten op en sl ijtage van het ij zerwerk. Ook de afstand 
tussen de assen is van belang voor de mate van slijtage. 

2. Het wissel kan worden ingedeeld o.b.v . het aanta l assen en de as-afstand . Er is nog geen 
klassen indeling door de onduidelijke relatie met slijtage. 

3. Voor elke trein wordt door middel van Quo Vadis vastgesteld hoeveel assen hij heeft en wat 
de aslast voor elke afzonderlijke as is. 

4. De relatie tussen het aantal assen, de as-afstanden en de degradatie van het spoor is 
onduidelijk . ProRail moet die verbanden onderzoeken om de aslast in het fi ctief dagtonnage 
mee te kunnen nemen . 

1. Afremmen of optrekken veroorzaakt extra langskrachten op het ijzerwerk. Zeker in bochten 
zorgt het voor een complexer krachtenspe l op de spoorstaven en heelt het een grotere 
invloed op de geometrie. 

2. Classificatie n .a.v. geschat percentage opt rekkende of afremmende treinen . Het effect wordt 
m.b .v. een correctiefactor meegenomen in het fi ctief tonnage. 

of afremmen 
3

_ 
Met behulp van Quo Vadis en het TNV is niet direct vast te stellen waar treinen afremmen of 
accelereren. Een indicatie kan worden gemaakt o.b.v . de kennis binnen het Traceteam. 

4. ProRail dient na te gaan of de voorgestelde categorieen en correctiefactoren real istisch zijn en 
ind ien nodig deze bij te stellen. 

1. De kwaliteit van de ondergrond bepaalt in welke mate de onderbou w zijn functie op het 
gebied van stabil isatie en ondersteuning kan vervullen. Het gaat daarbij zowel om de soort 
bodem die onder het wissel ligt als om de manier waarop deze als aardebaan is aangelegd . 

2. De Nederlandse bodemsoorten zijn in 5 klassen ingedeeld op basis van geotechnische en 
Kwaliteit hydrogeologische kenmerken . 

van de 3. De bodemsoort kan worden vastgesteld met behulp van geologische kaarten en indien nodig 
ondergrond bodemmonsters en grondwatermetingen . De aan legconditie van de aardebaan wordt visueel 

bepaald . 
4. Het is onduidelijk hoe aanleg, combinat ies van grondsoorten en het effect van laagfrequente 

trillingen de ondergrondclassificatie verandert. Dit dient aan het begin van het onderzoek 
bepaald te worden. 

1. De initiele conditie van het wissel kan gezien worden als een soort uitgangspunt van waaruit 
het wissel gaat degraderen . Gedurende zijn levensduu r zal het niet meer boven dit 
kwaliteitsniveau uitkomen. 

Initiele 2. Voor alle meetpunten kan de procentuele afwij king ten opzichte van de streefwaarde bepaald 
conditie worden. De initiele conditie wordt geclassificeerd volgens de gemiddelde waarde van deze 

afwijkingen . 
3. Meetresultaten zijn te vinden in de meetstaat maatvoer ing en ligg ing van de installatie . 
4. ProRail dient na te gaan of de categorieverdeling toereikend is om verschillende invloeden te 
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Degradatie in beeld 

verklaren. 

Het wissel moet de treinen goed dragen en geleiden. Om dat te kunnen garanderen dient de 
maatvoering en ligging binnen bepaalde grenzen te vallen. 
Op elk geometrisch meetpunt geeh men aan of er horizontale, verticale of vormafwijking 
buiten de tolerantiegrenzen is. Met behulp van wegingsfactoren kan een totaalscore voor de 
geometrie warden bepaald. 
De jaarlijkse controle op de maatvoering en ligging met behulp van mallen en 
handmeetapparatuur wordt geregistreerd. 
ProRail moet bepalen waar de grenzen tussen de verschillende categorieen liggen en hoe de 
verschillende afwijkingen gewogen warden in de totaalscore. 

De voornaamste functies van het ballastbed zijn de constructie ondersteunen, het opvangen 
van krachten en afwatering . Door vervuiling kan het deze functies minder goed uitvoeren en 
warden andere onderdelen negatief be"invloed. 
Het ballastbed is ingedeeld in drie gedeeltes. Voor elk gedeelte kan de conditie warden 
geclassificeerd naar aanleiding van het percentage fijne deeltjes. 
De vervuiling van het ballast wordt bepaald door middel van visuele inspectie (vegetatie en 
ballastprofiel). Dit is niet toereikend voor het degradatiemodel. 
ProRail moet een methode ontwikkelen om de mate van vervuiling vast te stellen. 
Mogelijkheden zijn de Georadar of het zeven van ballastmonsters . 

De dwarsliggers bieden opleg - en bevestigingsmogelijkheden voor de spoorstaven en overige 
ijzeren wisseldelen en zorgen dat de geometrie gehandhaafd blijft. Zij nemen de krachten die 
op de spoorstaaf warden uitgeoefend over en brengen deze zoveel mogelijk gespreid over op 
het ballastbed . 
ProRail beschikt niet over direct over expertise op het gebied van de degradatie van het hout 
en de uitwerking van de mechanische invloeden en verwering . Het is op dit moment niet 
mogelijk de dwarsliggers te classificeren. 
Op dit moment warden de dwarsliggers enkel visueel ge"inspecteerd en beoordeeld, waardoor 
er weinig bekend is over de interne houtkwaliteit/degradatie. 
Er moet een meetmethode ontwikkeld warden die de houtkwaliteit bepaalt en classificeert en 
helpt de restlevensduur van de dwarsligger te schatten . 

De bevestigingsmiddelen bevestigen de spoorstaven en andere ijzeren wisseldelen aan de 
dwarsliggers, houden de spoorwijdte zo binnen bepaalde grenzen en spelen een rol in het 
overdragen van de krachten van de spoorstaaf naar de dwarsliggers. 
De conditie van de bevestigingsmiddelen wordt geclassificeerd o.b.v. bodem- en 
veiligheidswaarden voor het aantal of percentage loszittende/kapotte bouten. Vanwege de 
grotere invloed warden loszittende bouten en moeren rand delen die veel krachten te 
verwerken krijgen apart bekeken. 
Loszittende of kapotte bouten en moeren warden bij inspectie geregistreerd. 

Het puntstuk zorgt ervoor dat de wielflenzen ongehinderd de kruising van de spoorstaven 
overbruggen, waarbij het passerende wiel zoveel mogelijk ondersteund blijft en vrije doorgang 
van de wielflens heeft. Doordat de wielen een opening moeten overbruggen ontstaan grate 
dynam ische en slagkrachten . 

2. Dit is nog onduidelijk. 
3. Op dit moment wordt het puntstuk visueel en met handmeetapparatuur ge"inspecteerd. 
4. De relatie tussen de conditie van het puntstuk en degradatie van omliggende delen is 

onduidelijk. Dit verband moet onderzocht warden en als basis dienen voor classificatie van het 
puntstuk. 

1. Het onderhoud heeft tot doel de negatieve invloeden van de belasting ongedaan te maken of 
te verminderen zodat het wissel zijn functie uit kan blijven voeren, maar heeft niet altijd een 
goede invloed op de algehele conditie van het wissel. 

2. Zowel de onderhoudsstaat in het verleden als de onderhoudsstaat t ijdens alle metingen dient 
te warden geschat en ingedeeld in de vijf categorieen (zeer goed tot slecht). Dit geeh de 
positieve invloed van het onderhoud. 

3. De kennis over de onderzoeksstaat in het verleden bevindt zich bij het Traceteam. Vanwege 
de beperkt bewaarde onderhoudsgegevens zal de classificatie gebaseerd warden op 
ervaringen en expertise van het traceteam en waar mogelijk op geregistreerde gegevens. 

4 . Voor elk wissel dient de onderhoudsstaat in het verleden beoordeeld te warden door de 
traceteams. Verder dient bepaald te warden welk onderhoud negatieve effecten heeft en hoe 
dit de (positieve) classificatie be"invloedt. 

Tabet 5-2: Samenvatting uitgewerkte degradatiefactoren 
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5. Degradatie- en voorspellingsmodel 

5.4 Voorspelling levensduur wissels 

~ 
Mova res 

Het vergroten van het inzicht in de degradatie is erop gericht om de voorspellingen van de levensduur 
van wissels te verbeteren. Op dit moment is er echter geen methodiek voorhanden om de levensduur 
van de wissels te voorspellen. In deze paragraaf wordt een opzet gegeven waarmee de levensduur kan 
worden voorspeld. Dit zal functioneren als basis voor toepassing binnen de onderzoeksopzet. 

Aan de hand van gegevens uit de praktijk kunnen een aantal referentiecurven worden opgesteld. Deze 
referentiecurven geven de degradatie van een 1 :9 wissel op houten dwarsliggers weer wat zich onder 
bepaalde omstandigheden bevindt gedurende zijn levensverloop. Dit houdt bijvoorbeeld voor de meest 
ideale curve in dat het wissel in alle classificaties in de beste of minst schadelijke categorie is 
ingedeeld en zich dus op alle punten in zo goed mogelijke omstandigheden bevindt. 

Deze referentiecurven kunnen opgesteld worden door een aantal wissels te bekijken die zich onder 
dergelijke omstandigheden bevinden. Vervolgens kan aan de hand van de classificaties voor alle 
wissels bepaald worden bij welke referentiecurve ze het best aansluiten en welke afwijking er zal zijn. 
Dit zal een voor dat wissel in zijn specifieke situatie reelere levensduur opleveren. Wat de invloed van 
de verschillende factoren op de levensduur en op elkaar is zal tijdens het onderzoek bepaald worden. 

De referentiecurven en de verschillende invloeden zullen in het onderzoek zo snel mogelijk worden 
opgezet en in de loop van de jaren door de beoogde terugkoppeling getoetst worden aan de praktijk en 
waar nodig verfijnd en aangepast. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6, waar omschreven wordt 
hoe het onderzoek opgezet dient te worden en hoe de in dit hoofdstuk beschreven activiteiten daarin 
naar voren zullen komen. Ook wordt omschreven hoe ProRail inzicht kan krijgen in de verbanden en 
relaties tussen de verschillende factoren en de levensduurvoorspellingen kan verbeteren. Het doel is 
om de voorspelling beter onderbouwd, meer gestructureerd en dynamischer te maken, dit is door het 
toepassen van de hierboven beschreven methode te realiseren. 
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6. Onderzoeksopzet voor inzicht in wisseldegradatie 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven die moet leiden tot kwantificering van de in 
hoofdstuk 5 gei'ntroduceerde invloedsfactoren en modellering van hun onderlinge relaties . Allereerst 
wordt aandacht besteed aan de fasen die moeten worden uitgevoerd en de bijbehorende 
randvoorwaarden. Vervolgens worden de verschillende onderzoeksfasen omschreven en wordt 
aandacht besteed aan de resultaten die uitvoeren van het onderzoek zal opleveren. 

6.1 Onderzoeksfasen en randvoorwaarden 

Het doel van het op te zetten onderzoek is het leveren van een degradatie- en voorspellingsmodel voor 
de levensduur van wissels. Om te komen tot bruikbare onderzoeksresultaten zullen de volgende fasen 
moeten worden doorlopen: 

1. Voorbereidende activiteiten 
2. Datavergaring 
3. Analyse van de data 
4. Validatie van het huidige model 
5. Mathematische modelvorming 
6. Verbeterproces 
7. Implementatie van het onderzoek binnen ProRail 

De opzet van elk van deze activiteiten zal in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt. Het opstellen 
van een goede onderzoeksopzet is van wezenlijk belang om conclusies te kunnen trekken uit de 
resultaten van het onderzoek. Verder moet er rekening gehouden worden met het feit dat het model na 
uitvoering van het onderzoek niet definitief is. Wanneer bijvoorbeeld technologische veranderingen 
optreden zal een geheel nieuwe cyclus gestart moeten worden om het model te updaten en eventueel 
uit te breiden. 

Vanuit de doelstelling en activiteiten zijn verder een aantal randvoorwaarden afgeleid waaraan de 
onderzoeksopzet dient te voldoen. Deze hebben voomamelijk te maken met de betrouwbaarheid en 
validiteit van de resultaten en de implementatie van de opzet. Het in hoofdstuk 5 beschreven model 
dient in de onderzoeksopzet te worden ingevuld op basis van meetgegevens en informatie uit de 
praktijk. Daardoor is er sprake van empirisch onderzoek. Hieronder staat omschreven hoe de 
betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek in het oog kunnen worden gehouden [BAA0l]. Dit 
zal in de omschrijvingen van de activiteiten verder worden toegespitst. 

De betrouwbaarheid van een onderzoek verwijst naar de consistentie en de repliceerbaarheid van de 
methoden, de omstandigheden en de resultaten van dat onderzoek. Dit wil zeggen dat de 
onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk moeten zijn. De betrouwbaarheid kan 
nadelig bei'nvloed worden door de omgeving van de meting, degene die meet, de meetmethode of het 
meetinstrument. Dit kan worden ondervangen door te hertesten en de correlatie tussen de groepen 
meetwaarden na te gaan [AKE03] , [BAA0l]. Naast betrouwbaarheid is de variantie van de 
meetresultaten ook een belangrijk begrip tijdens het onderzoek. Om goede verbanden en conclusies te 
kunnen produceren moet de variantie niet te groot zijn. Dat betekent dat de spreiding van de 
verschillende metingen niet te groot mag zijn. 

Daamaast is de validiteit van het onderzoek van belang. Dit geeft weer of er gemeten is wat men 
beoogde te meten. Het kan hierbij zowel draaien om het gebruiken van adequate indicatoren en de 
mate waarin de waarden gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van andere waarden. De inteme 
validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten van een empirisch onderzoek adequaat kunnen 
worden gei'nterpreteerd en de mate waarin die interpretaties te vertrouwen zijn. Exteme validiteit 
verwijst naar de mate waarin de resultaten van een empirisch onderzoek veralgemeenbaar zijn naar 
een bredere populatie en/of andere omstandigheden [AKE03] , [BAA0l] . 
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6.2 Opzet van bet onderzoek naar wisseldegradatie 

~ 
Movares 

In deze paragraaf worden de hierboven omschreven achv1te1ten verder uitgewerkt. Voor elke 
onderzoeksfase worden het doel, de te ondernemen stappen, input, output en de knelpunten bekeken. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de rol van validiteit en betrouwbaarheid in elke fase . 

6. 2.1 Voorbereidende activiteiten 
Voordat men kan beginnen met de metingen en analyses dient er nog een aantal zaken voorbereid en 
uitgewerkt te worden. Naast het opzetten van de organisatorische kant van het onderzoek moet de 
basis voor het onderzoek die in hoofdstuk 5 en bijlage 13 is gelegd compleet worden gemaakt. Die 
activiteiten hebben te maken met de classificaties en meetmethoden die toegepast gaan worden 
gedurende de rest van het onderzoek. De input voor deze activiteiten is de kennis die beschikbaar is bij 
deskundigen binnen ProRail en eventueel bij benodigde externe deskundigen. In de uitwerking van de 
factoren in bijlage 13 is zoveel mogelijk gewerkt met huidige kennis en methodes, dit dient te worden 
voortgezet in deze fase. De gewenste output zijn de verbeterde correctiefactoren en ontwikkelde 
classificaties en meetmethoden. In de onderstaande tabel is weergegeven welke activiteiten nog 
uitgevoerd dienen te worden. 

Activiteit Met hulp van 
Controle 
Overeenstemming bereiken over het voorgestelde model en Bovenbouw deskundigen 
eventuele wiizigingen doorvoeren binnen ProRail 
Bijstellen van de correctiefactoren voor berijdingsrichting Bovenbouw deskundigen 

binnen Civiele Techniek 
Controleren van de correctiefactoren in de formule voor het fictief Bovenbouw deskundigen 
dagtonnage. binnen Civiele Techniek 
Controleren classificatie en correctiefactoren acceleratie/ Bovenbouw deskundigen 
afremmen binnen Civiele Techniek 
Verduidelijken class ificaties/verbanden 
Het negatieve effect van het aantal assen en de as-afstand Bovenbouw deskundigen 
verduidelijken en een classificatie opstellen binnen Civiele Techniek 
Aanpassen classificatie bodernkwaliteit n.a. v. aanleg, combinaties Deskundige op het gebied van 
en stijfheid bodernkenmerken 
Vaststellen van categoriegrenzen en weging voor de classificatie Bovenbouw deskundigen 
van de wisselgeometrie binnen Civiele Techniek 
In kaart brengen van de relatie tussen de conditie van het puntstuk Bovenbouw deskundigen 
en de degradatie van omliggende delen en classificatie van de binnen Civiele Techniek 
conditie van het puntstuk 
In kaart brengen van de negatieve effecten van bepaald onderhoud Bovenbouw deskundigen 
en de invloed die dit heeft op de (positieve) classificatie. binnen Civiele Techniek 
Ontwikkelen meetmethoden 
Ontwikkelen van een methode voor het meten van Bovenbouw deskundigen 
ballastvervuiling binnen Civiele Techniek 
Ontwikkelen van een meetmethode en classificatie voor de Civiele Techniek, evt. met 
houtkwaliteit van een dwarsligger en een voorspelling van de hulp van deskundigen op het 
levensduur van de dwarsligger gebied van hout, bijv. binnen 

Movares of TNO 
Tabet 6-1 : Activiteiten ter voorbereiding van het onderzoek 

Het is belangrijk om tijd te besteden aan deze activiteiten en ze goed uit te voeren omdat een goede 
onderzoeksbasis zorgt voor betere resultaten. Wanneer men echter keuzes moet maken waar de meeste 
aandacht naartoe dient te gaan zullen de te ontwikkelen meetmethoden de meeste prioriteit moeten 
krijgen. Deze vormen namelijk de basis voor de twee factoren in de modelvorming. Ook de 
activiteiten rond classificaties en verbanden die verduidelijkt moeten worden zijn belangrijk. Zij 
zorgen ervoor dat de indeling van de factoren van ordinate naar intervalschaal wordt omgezet, wat de 
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statistische toepasbaarheid van de meetresultaten ten goede komt. Wanneer het verder niet mogelijk is 
om voldoende duidelijkheid te krijgen over een bepaalde factor dient men aannames of schattingen te 
gebruiken om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. 

Naast het uitvoeren van bovenstaande activiteiten lijkt het op dit moment verstandig om ook de 
indeling van de invloed van de degradatiefactoren te bekijken. De mate van invloed die in tabel 5-1 is 
weergegeven biedt namelijk geen directe mogelijkheden tot vergelijking van de verschillende factoren . 
Deskundigen zouden dit verder uit kunnen werken tot aannames over de mate van invloed zodat er in 
de vervolgstappen van het onderzoek nog iets meer focus op de belangrijkste factoren kan liggen en 
men dit beter kan toetsen wanneer het model gevalideerd wordt. Ook kan een dergelijke indeling een 
basis vormen voor verbeteringsinspanningen van ProRail op het gebied van wissels terwijl het 
onderzoek nog loopt. 

Het waarborgen van de validiteit binnen deze stap van het onderzoek is van toepassing op de relaties 
die in kaart moeten warden gebracht en meetmethodes die ontwikkeld dienen te warden. Bij het 
uitvoeren van die activiteiten dient men in het oog te houden of men de juiste zaken gaat vastleggen en 
ze vervolgens op de juiste wijze kan interpreteren. De betrouwbaarheid is alleen van belang in het 
ontwikkelen van de meetmethodes. Daarbij dient men de methoden zo te ontwikkelen dat zij 
betrouwbare meetgegevens zullen opleveren, die niet van het toeval afhankelijk zijn. 

6.2.2 Datavergaring 
Om inzicht te krijgen in de degradatie van het wissel en om de parameters in het model te kunnen 
kwantificeren zijn gegevens uit de praktijk nodig. Het doel van deze stap is het leveren van gegevens 
als basis voor de analyses die het inzicht in de degradatie zullen vergroten en een basis zullen vormen 
voor de eerste modelvorming. Degradatie is een proces wat plaatsvindt door het verlopen van tijd. 
Omdat de wissels een lange levensduur hebben en ProRail de verbeteringen voor wissels op houten 
dwarsliggers binnen afzienbare tijd door wil voeren, is het niet praktisch om de hele levensduur van 
een aantal wissels te analyseren. De wissels zullen dus op een andere manier onderzocht moeten 
warden, waardoor sneller inzicht ontstaat in de relaties tussen de factoren en de referentiecurve. Om 
hier inzicht in te krijgen en de basis te vormen voor de gewenste analyses zal men daarom op 
meerdere tijdstippen aan de verschillende factoren moeten meten. Op die manier kan men in de 
volgende fase de verschillen die in de tussentijd zijn opgetreden analyseren en verklaren. 

ProRail beschikt over een populatie van ongeveer 4900 wissels met een hoekverhouding van I :9 en 
houten dwarsliggers. Praktisch gezien is het ondoenlijk om aan al deze wissels metingen uit te voeren. 
Dit zou teveel tijd en geld kosten en de snelheid waarmee het onderzoek kan warden uitgevoerd 
aanzienlijk verminderen. Omdat dat geen wenselijk scenario is voor ProRail en men ook niet op zoek 
is naar resultaten met een zeer grate nauwkeurigheid zal er met een steekproef warden gewerkt om de 
benodigde informatie te verkrijgen. 

De Nederlandse wissels vormen een populatie met een hoge heterogeniteit. Dit betekent dat met de 
keuze voor de grootte van de steekproef rekening gehouden moet warden met het vertegenwoordigen 
van deze heterogeniteit. Een representatieve steekproef vergroot de betrouwbaarheid van de 
meetresultaten. Het bekijken van een aantal wissels voor de verschillende combinaties van 
classificaties geniet de voorkeur omdat dit de variantie zal verminderen en het mogelijk maakt betere 
algemene uitspraken te doen over het gedrag van de wissels. Daamaast is de manier waarop de 
steekproef wordt bepaald van belang voor de bruikbaarheid van de resultaten. Het gebruik van een 
aselecte steekproef vereenvoudigt het gebruik van statistische methoden. Toch is een volledig aselecte 
steekproef in dit geval niet de beste optie omdat dit onder andere vanwege de geografische verdeling 
geen goede representatieve weergave van de eigenschappen van de hele populatie zal geven. Er kan 
beter gebruik warden gemaakt van een gestratificeerde steekproef. De wissels warden dan aselect uit 
de deelpopulaties van de regio's getrokken. Op deze manier zijn de resultaten nauwkeuriger en kunnen 
ze (gewogen) gegeneraliseerd warden naar de hele populatie. Er zal warden gewerkt met een 
steekproef van in totaal 100 wissels. De verwachting is dat dit voldoende basis vormt voor de eerste 
opzet van het model. 
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Movares 

Om te beginnen dienen alle wissels in de steekproef geclassificeerd te worden volgens de in bijlage 13 
aangegeven methodes. Het tijdstip waarop dit plaats vindt noemen we t1 • De statische factoren dienen 
alleen aan het begin van het onderzoek bepaald te worden, alle overige metingen dienen ook op de 
tijdstippen t2 en t3 uitgevoerd te worden. Het is nodig de tijd tussen verschillende meetpunten groot 
genoeg te laten zijn om de degradatie te kunnen signaleren. Daarom is gekozen voor een 
tussenliggende periode van 1 jaar. Wanneer twee meetpunten zou gebruiken is het alleen mogelijk om 
rechte lijnen af te leiden. De drie meetpunten zorgen voor genoeg data om de analyse uit te voeren en 
trends en meer gecompliceerde verbanden te kunnen onderscheiden. 

Om de classificaties te kunnen bepalen dient voor elk wissel de volgende informatie verzameld te 
worden: 

1. Algemene gegevens, vanuit SAP: 
a. Plaats van het wissel 
b. Leeftijd van het wissel 

2. Berijdingsgegevens, vanuit Quo Vadis en TNV: 
a. Toegestane baanvaksnelheid 
b. Dagtonnages vier berijdingsrichtingen voor goederen-, reizigers- en overige treinen 
c. Gemiddelde aslast voor goederen-, reizigers- en overige treinen 
d. Aantal assen voor goederen-, reizigers- en overige treinen 

3. Waarden statische factoren: 
a. Grondsoort onder het wissel 
b. Kwaliteit aanleg van de aardebaan 
c. Afwijkingen van streefwaarden bij initiele conditie vanuit meetstaat maatvoering en 

ligging 
4. Metingen aan condities: 

a. Afwijkingen van wisselgeometrie m.b.v. mallen en handmeetapparatuur 
b. Vervuilingspercentage van het ballastbed d.m.v. te ontwikkelen methode 
c. Kwaliteit van de houten dwarsliggers d.m.v. te ontwikkelen methode 
d. Aantal losse/ontbrekende bouten d.m.v. visuele inspectie 
e. Conditie van het puntstuk d.m.v. visuele inspectie en handmeetapparatuur 

5. Schattingen: 
a. Gemiddelde as-afstand goederen-, reizigers- en overige treinen 
b. Percentage accelerende/afremmende treinen 
c. Percentages onderhoudsstaat in het verleden 
d. Huidige onderhoudsstaat 

De berijdingsgegevens zijn bekend en een gedeelte van de conditiemetingen wordt al uitgevoerd 
tijdens inspecties en het verzamelen kost dus geen extra inspanning of tijd. Wanneer ProRail goede 
methodes ontwikkeld om het vervuilingspercentage en de kwaliteit van de dwarsliggers te bepalen 
zullen zij ook die gegevens op een effectieve manier kunnen verzamelen. Wanneer wissels geografisch 
dicht bij elkaar liggen zou men moeten proberen het verzamelen van conditiegegevens zoveel 
mogelijk te combineren. De Traceteams zullen de schattingen moeten doen op basis van hun kennis 
van en ervaring met de spoorinfrastructuur. Ook zullen zij bij moeten houden welk onderhoud er in de 
periode tussen de twee meetpunten aan het wissel uitgevoerd is. Een groot gedeelte van deze tijd zal 
echter gewijd zijn aan conditiemetingen, die al uitgevoerd worden binnen het planvormingsproces. Het 
moet mogelijk zijn om deze fase binnen 2½ jaar af te ronden. 

De knelpunten in deze fase kunnen liggen in het maken van meetfouten en het ontbreken van 
benodigde informatie. Vanwege de duur van de fase en de benodigde inspanningen zijn continui'teit en 
commitment belangrijk. Daarbij moet men proberen zoveel mogelijk te werken met huidige 
mogelijkheden en zo efficient mogelijk te meten door activiteiten gecombineerd uit te voeren. 

Voor alle degradatiefactoren is in bijlage 13 op onderbouwde wijze bepaald wat er gemeten moet 
worden. De waamemingen representeren op deze manier en door de wijze van steekproeftrekking de 
eigenschappen van alle wissels in de populatie. Dit zorgt ervoor dat de validiteit van de metingen 
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verhoogd is en de resultaten generaliseerbaar warden. Vanwege het gebruik van beproefde 
meetmethoden voor het bepalen van de berijctingsgegevens en de geometrie zullen deze methoden ook 
betrouwbare gegevens opleveren. Ook het standaard inspectieformulier is afdoende om betrouwbare 
resultaten op te leveren, zeker aangezien de metingen uitgevoerd zullen warden door ervaren 
inspecteurs. De meetgegevens die benodigd zijn voor het ballastbed en de dwarsliggers zullen hieraan 
toegevoegd moeten warden. De schattingen door de deskundigen vormen het minst betrouwbare 
resultaat. Door de indeling van de schattingen in een aantal categorieen wordt de kans dat een wissel 
bij deze schattingen verkeerd wordt beoordeeld echter drastisch verkleind en deze gegevens zijn 
daardoor betrouwbaar genoeg om te warden meegenomen in de analyses. 

6.2.3 Analyse van de data 
Om het degradatiemodel in te kunnen vullen is bet van groot belang de juiste verbanden te leggen 
tussen de degradatiefactoren. Het gaat hierbij zowel om verbanden tussen de categorieen, waarbij 
voomamelijk de vaststelling van de Bruto Belasting centraal staat, als om verbanden binnen de 
categorieen zelf. Het doel van de analyse is het vergroten van bet inzicht in de degradatie van bet 
wissel door het bepalen en kwantificeren van de relaties tussen de degradatiefactoren. 

De input van deze fase wordt gevormd door de gegevens die in de vorige fase zijn verzameld, 
aangevuld met de kennis binnen de groep Civiele Techniek en andere bovenbouwdeskundigen. De 
resultaten van de analyse zijn de gekwantificeerde relaties tussen de degradatiefactoren en hun 
onderlinge samenhang. Deze zullen ertoe moeten leiden dat het voorgestelde model gevalideerd en 
eventueel vereenvoudigd wordt. Vervolgens zullen zij de basis vormen voor het opstellen van de 
benodigde referentiecurven. 

Om het degradatie- en voorspellingsmodel in te kunnen vullen is het noodzakelijk de invloed van de 
Bruto Belasting op de degradatie van de wisselconstructie in kaart te brengen. Daarbij moet gekeken 
warden naar hoe de drie categorieen degradatiefactoren (statische, conctitie en belasting) bijdragen aan 
de Bruto Belasting en hoe deze op zijn beurt samen met bet Onderhoud de Conctitie van bet wissel 
bei'nvloedt. De snelheid waarmee de conditie afueemt zal versnellen naarmate de conditie slechter 
wordt. Hieronder wordt voor elke categorie factoren uitgewerkt welke verbanden al duidelijk zijn en 
welke nog onderzocht dienen te warden. 

Op dit moment is binnen de categorie Belastingfactoren bet grootste deel van de verbanden al gelegd. 
Het is de bedoeling dat de twee resterende factoren (aantal assen en accelereren/afremmen) op 
dezelfde manier gekwantificeerd gaan warden door correctiefactoren te koppelen aan de verschillende 
categorieen. De omzetting van de Netto Belasting in een gedeelte van de Bruto Belasting is dan geheel 
bekend. Door bet gebruik van correctiefactoren kan er duidelijk onderscheid warden gemaakt tussen 
wanneer en in welke mate een bepaalde factor van invloed gaat zijn op de levensduur van het wissel. 

Voor de categorie Conditiefactoren is aanzienlijk minder bekend over zowel de inteme relaties als die 
met de andere categorieen. Om in te zien welke relaties onderzocht moeten warden is de informatie 
over degradatie in bij lage 13.2 verwerkt in een schematische weergave (figuur 6-1). De relaties zijn op 
basis van een aantal eigenschappen ingedeeld in vier verschillende soorten. De dwarsliggers en 
bevestigingen zijn min of meer gekoppeld weergegeven vanwege de directe relatie die de degradatie 
van deze twee onderdelen heeft. 

Hoe de veertien relaties gekwantificeerd kunnen warden zal tijdens het onderzoek uitgevonden moeten 
warden naar aanleiding van meetresultaten aan de steekproef. Hierbij zullen de relaties 7 tot en met 14 
dee! uitmaken van de input voor de Bruto Belasting. Er zal getracht warden dit eveneens door middel 
van correctiefactoren te verwerken. De gevolgen van de Bruto Belasting op de conditie van de 
verschillende onderdelen zal via de relaties 1 tot en met 4 plaats vinden. Door bet verband tussen 
condities en de Bruto Belasting zullen de gevolgen grater warden wanneer de conditie van bet wissel 
minder goed is. Dit vormt de negatieve spiraal die oak in de praktijk wordt waargenomen. 
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De Statische factoren hebben vanwege hun verschillende karakter een wat andere invloed binnen het 
degradatiemodel. De initiele conditie van het wissel is een uitgangswaarde en zal daarom niet worden 
meegenomen als correctiefactor, maar functioneren als een beginwaarde voor de degradatiecurve. De 
kwaliteit van de ondergrond kan we! als correctiefactor meegenomen worden in de bepaling van de 
Bruto Belasting. In de categorie Onderhoud moet worden onderzocht wat de gevolgen van een bepaald 
onderhoudsbeleid zijn voor de conditiefactoren. Daarbij dient gekeken te worden naar wanneer 
onderhoud duidelijke gevolgen heeft. Bijvoorbeeld wat is de invloed wanneer het onderhoud slecht is 
of er grote niveauveranderingen optreden en hoe is de positieve invloed van een goed 
onderhoudsbeleid. Zoals gezegd bei'nvloedt het Onderhoud ook de classificatie van de conditie
factoren. Dit zal over het algemeen een positieve invloed zijn, die de gevolgen van de Bruto Belasting 
tegenwerkt. 
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Legenda rel~ies: 
Effecten door overr;e categorieen: 
1. Belasting zorcrt voor interne slijtage en exteme vervuiling 

van het oallaslbed 
2. Belasting zorgt voor het inri jden van bevestigingen en het 

lostrillen van moeren 
3.Belasting zorgt voor het venninderen van de geomEtrie 
4. B elasti ng zorgt voor sliftage en besdladigi ngen aan het 

puntstr.J( 
5. B ij mi ndere ondergrond sneller problem en met vervuil ing , 

prolielverandering en de a1V\€1lering 

Directe inteme effecten: - ·- ·- ·- ·-
6. Wanneer de d\'\arsli ggers k romtrekkentverplaatsen/ 

bel/\egen verslecttert de geometrie 

Figuur 6-1: Re/a ties voor de categorie Conditiefactoren 

lndirecte interne effecten, merkbaar na belaaing: 
7. Onvoldoende ondersteuning/afvletering veroorzaakt krom -

tr€¾, ken, verplaatsen, verzakk en, rotten 
8. Bel/\egende dV1ersli ggers veroorzaken extra vervuili ng doer het 

pompeffect 
9. Meer i nrijden doer sl ed"itere bevestiging 
10. Slechtere bevestiging door afname d\'\arsliggetk\'\alileit 

Veraerking wd effecten door andere categon"een: ---
11 . Losse bevestigi ngen zergen voor extra k rad"iten bij belasti ng 
12. Slechtere dl/\ersl iggers zorgen voor extra krad"iten bij bel asting 
13. Slechtere geom etn e zorgt voor extra krachten bij belasting 
14. Slechte conditie puntstuk zorgt voer extra krochten bij belasting 

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop men de verbanden kan onderzoeken. Allereerst kan 
men bekijken hoe het wissel vanuit zijn initiele conditie op de huidige conditie is uitgekomen. Vee! 
van de onderzochte wissels zullen echter al een aanzienlijke periode in het spoor liggen. ProRail 
beschikt niet over veel detailgegevens van inspecties en onderhoud in het verleden, dus zal deze 
methode niet veel specifieke informatie opleveren en is daarom minder geschikt. 

Ten tweede kan men een aantal wissels met dezelfde conditieclassificatie vergelijken. Deze beginnen 
op hetzelfde kwaliteitsniveau, maar zullen verschillende belastingen ondervinden. Men kan het gedrag 
van deze wissels vergelijken om uitspraken te kunnen doen over wat de gevolgen van verschillende 
belastingen zijn en deze te kwantificeren. Deze methode kan op vrijwel dezelfde wijze worden 
toegepast op een aantal wissels met dezelfde belastingsclassificatie. Deze wissels ondergaan dezelfde 
netto belasting, maar hebben een verschillende conditie. Op deze manier kan de correlatie tussen de 
verschillende factoren bepaald worden. Er wordt dan met behulp van een correlatiecoefficient bekeken 
wat de samenhang tussen de variabelen is, dit kan zowel dezelfde als een tegengestelde tendens zijn. 
Een hoge correlatie kan op een causaal verband wijzen. Vanuit de waargenomen gevolgen kunnen 
vervolgens conclusies worden getrokken over de effecten die de conditie van het wissel heeft op de 

41 



TU/e Degradatie in bee/d 

bruto belasting en degradatie . Software als Matlab of Excel kan tijdens deze fase worden gebruikt om 
de gegevensverwerking- en analyse te ondersteunen. 

Om tot de juiste conclusies te komen en de relaties te kunnen kwantificeren zullen de bovenstaande 
analysemethodes gecombineerd moeten worden. Op basis van de empirische data wordt het model 
gekalibreerd waarbij de modelparameters geschat, ingesteld en geijkt worden. Men zal moeten 
proberen om zo snel mogelijk een schatting te maken van de onderzochte relaties om op korte termijn 
na de dataverzameling te kunnen beginnen met het modelleren en verbeteren van de 
levensduurvoorspelling. Deze schattingen kunnen dan vervolgens in het verbeterproces worden 
getoetst aan de praktijkwaamemingen en eventueel bijgeschaafd tot een betere waarde. Het is niet 
duidelijk hoe gemakkelijk de verbanden en relaties te identificeren en kwantificeren zijn. 

Wanneer men het gedrag van de wissels gaat onderzoeken is het van belang om de gesignaleerde 
effecten aan de juiste (combinatie van) factoren toe te wijzen. Men moet voorkomen dat 'ruis' de 
waamemingen en conclusies verstoort. Om dat te bereiken moet het wissel zo goed mogelijk worden 
geclassificeerd voor alle factoren. Dit helpt bij het identificeren van oorzaken van waargenomen 
veranderingen en draagt bij aan valide en betrouwbare analyseresultaten. Ook moet men de variantie 
van de metingen bepalen en proberen andere verklarende invloeden uit te sluiten. Dit gebeurt onder 
andere door bij alle meetpunten ook de onderhoudsstaat te beoordelen. Daarnaast wordt voor elke 
combinatie classificaties die wordt meegenomen meer dan een wissel bekeken. Dit zorgt ervoor dat de 
conclusies niet gebaseerd kunnen worden op een enkel uitzonderingsgeval en de variantie verkleind 
wordt. Dit alles maakt de resultaten beter generaliseerbaar naar de gehele populatie en dus meer 
valide. 

6.2.4 Validatie van het huidige model 
Het model wat in hoofdstuk 5 is voorgesteld en waar de onderzochte relaties van zijn afgeleid is 
opgesteld op basis van meningen van deskundigen en daardoor hypothetisch. Om de aannames die in 
het degradatiemodel gedaan zijn te staven dient het getoetst te worden aan de praktijk. Het vermoeden 
bestaat dat er nog vereenvoudiging mogelijk is waardoor een aantal relaties weggelaten kunnen 
worden. Het doel van deze fase is dus na te gaan in hoeverre alle factoren en relaties juist zijn 
gekwantificeerd en of alle factoren daadwerkelijk benodigd zijn. Op basis van empirische data, die 
niet eerder is gebruikt voor de ontwikkeling van het model of voor de kalibratie, kunnen de 
modeluitkomsten warden getoetst. Wanneer model en werkelijkheid voldoende overeenstemming 
hebben kan worden gesproken van een valide model [GEU89]. 

De input voor deze fase zijn de resultaten van de analyse. Op basis daarvan kan warden bepaald of er 
factoren meegenomen warden in het model die toch een kleinere invloed hebben dan men vermoedde. 
Hierbij kan men denken aan een factor die dezelfde waarde blijkt te hebben voor alle wissels in de 
steekproef of die niet verandert tijdens de metingen terwijl dit we! te verwachten was. Dit kan warden 
bekeken door het effect op de correlatie te analyseren wanneer een bepaalde factor wordt weggelaten. 
Op dat moment kunnen deze factor en de bijbehorende relaties alsnog uit het model warden 
verwijderd. Ook kan het zo zijn dat er een grote samenhang bestaat tussen twee factoren. Deze kunnen 
dan beter als een geheel warden meegenomen. Voor de overige factoren is op dat moment aangetoond 
dat de gedane aannames correct waren en het model kan als valide warden beschouwd. Figuur 6-1 kan 
vervolgens worden aangepast en men kan met een bevestigd en toegespitst model het onderzoek 
voortzetten. 

De benodigde conclusies kunnen na de grondige analyse vooraf vrij snel warden getrokken. Het 
verwijderen of samenvoegen van een of meerdere factoren dient een weloverwogen beslissing te zijn. 
Er moet dus duidelijk bij stilgestaan warden. Het doorlopen van deze fase vergroot de validiteit en 
betrouwbaarheid van de uiteindelijke onderzoeksresultaten. 

6. 2. 5 Mathematische modelvorming 
Na de validatie kan men aan de slag met de mathematische modelvorming. Het doe! van deze fase is 
het formuleren van de referentiecurven en de wijze waarop deze tussentijds kunnen warden aangepast. 
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Dit vormt een simulatie van de conditie van het wissel. Een simulatie richt zich op dynamische 
systemen die met veel variabelen en verschillende typen relaties warden beschreven. Een simulatie is 
zowel een abstractie als een representatie van een grater systeem, waarbij belangrijke elementen 
behouden blijven en onbelangrijke elementen warden weggelaten [GEU89]. In dit geval geldt dat de 
conditie van het wissel op een bepaald tijdstip t een functie is van de initiele conditie, het fictieve 
tonnage, de ondergrond en het onderhoud: (C(t) = F(C(0) ; Fictie/Tonnage ; Ondergrond; OH)) . 

In deze functie moeten de relaties die in de analysefase zijn gekwantificeerd warden meegenomen en 
net als in de realiteit zal de degradatie moeten versnellen naarmate de levensduur vordert. De input 
voor deze fase zijn zowel de verzamelde data als de analyseresultaten. Om de functie van de conditie 
van het wissel in te vullen zal er een verdere analyse van de data warden gedaan. Dit zal onder andere 
met behulp van regressieanalyses moeten gebeuren. Het is van belang dat allereerst een totaalscore 
voor de conditie van het wissel wordt ontwikkeld waarin bijvoorbeeld met behulp van weging de 
verschillende conditiefactoren warden meegenomen. Ook moet bepaald warden bij welke combinaties 
van classificaties het wissel zijn 'nul'niveau heeft bereikt en vervangen dient te warden. Tot slot dient 
ProRail voor het opstellen te bepalen welke mate van nauwkeurigheid gewenst is voor de uiteindelijke 
voorspelling. 

Op basis van de meetgegevens die van de wissels zijn verzameld zullen de referentiecurven bepaald 
moeten warden. Daarbij kan men uitgaan van een bepaa\de initiele conditie en een bepaalde belasting. 
Deze curven kunnen uiteindelijk gebruikt warden om de levensduur van een wissel te voorspellen. 
Wanneer er dan tijdens de levensduur een verandering in bijvoorbeeld het fictief tonnage optreedt kan 
men de restlevensduur opnieuw berekenen. Aan de hand van de degradatiecurve van dezelfde initiele 
conditie en het nieuwe fictief tonnage kan men bepalen hoe de conditie vanaf dat moment af zal 
nemen. Dit is weergegeven in figuur 6-2, waarbij de groene lijn de nieuwe met het nieuwe tonnage 
berekenen en de nieuwe restlevensduur bepalen. 
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Om deze fase uit te kunnen voeren zal men moeten beschikken over flink wat analytische en 
wiskundige vermogens. Het ontbreken hiervan is dan ook een van de mogelijke knelpunten. Ook is het 
belangrijk om de praktijd duidelijk in het oog te houden bij het formuleren van het mathematisch 
model. Het dient duidelijk gebaseerd te zijn op de gegevens uit de realiteit en gekalibreerd te warden 
om passend te zijn. Hierdoor zullen de resulterende functie en curven betrouwbaar zijn en voldoende 
nauwkeurige resultaten opleveren. 

6.2.6 Verbeterproces 
Wanneer de basis voor het model is gelegd kan men verder meten aan de steekproef om het 
mathematische model te verbeteren en de relaties aan te scherpen. Op basis van de tijdens de analyse 
geschatte variantie kan men bepalen of het doen van meer of verschillende metingen de moeite waard 
zal zijn. Op deze manier kan er indien nodig gerichter gemeten gaan warden aan een grotere 
steekproef. 
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De voorspellingsfunctie en de referentiecurven kunnen verder gekalibreerd worden. Met behulp van 
het model kan men voorspellen hoever de degradatie op de volgende meting zal zijn en dit toetsen aan 
wat er in de werkelijkheid gebeurt. Wanneer er een afwijking wordt gevonden moet worden 
geanalyseerd of deze aan de waarde van de parameters of aan andere oorzaken kan worden 
toegewezen. Deze methode zal meer zekerheid over de correctheid van geschatte waarden opleveren 
en deze waar nodig bij te stellen. De schatting is dat het geheel na ongeveer 5 jaar voldoende zal zijn 
aangescherpt om er goede voorspellingen mee te kunnen doen. 

6.2. 7 Implementatie binnen ProRail 
Het is duidelijk geworden dat het onderzoek geen korte termijn project is, maar duidelijk commitment 
op de lange termijn vraagt. Een goede implementatie van zowel het onderzoek als de resultaten in de 
organisatie is daarom van groot belang. Dit zal zorgen voor voldoende draagvlak en continuneit om 
het geheel tot een goed einde te brengen en de verbeterde voorspellingen in het bedrijfsproces te gaan 
gebruiken. Op dit moment is er al gewerkt aan draagvlak voor het uitvoeren van het onderzoek door 
een aantal deskundigen uit de groep Civiele Techniek te betrekken bij het uitwerken van de opzet en 
het houden van gesprekken en presentaties om betrokkenen binnen ProRail te informeren en 
enthousiasmeren over het onderzoek. Dit zal het overdragen van de opzet en het opstarten van het 
onderzoek vergemakkelijken. Het onderzoek zal door het onderwerp onder de verantwoordelijkheid 
van de afdeling Infra Systemen moeten vallen. Vanwege het belang dat Planvorming heeft in de 
resultaten zou er kunnen worden samengewerkt om de benodigde middelen vrij te maken. 

Om de implementatie binnen de organisatie van ProRail te vergemakkelijken is binnen de opzet met 
een aantal punten rekening gehouden worden. Deze zijn afgeleid van de innovatieattributen in het 
werk van Rogers en zorgen voor een betere praktische bruikbaarheid [ROG03]. Er is vooral rekening 
gehouden met een goede compatibiliteit en zo laag mogelijke complexiteit door het gebruik van 
bestaande kennis en middelen. Ook is getracht de aanbevelingen en richtlijnen in de eerste fasen van 
de onderzoeksopzet zo duidelijk mogelijk uit te werken. ProRail zal zelf de latere fasen nog wat 
duidelijker uit moeten werken omdat de uitvoering daarvan gedeeltelijk afhankelijk is van de 
resultaten van de voorgaande fasen. 

De implementatie van de resultaten van het onderzoek kan na ontwikkeling van het mathematische 
model tegelijkertijd met het verbeterproces plaatsvinden. Op dat moment kan men de 
voorspellingsmethodiek al toepassen op de wissels. De verbeterde voorspellingen kunnen vrij 
gemakkelijk in het planvormingsproces worden toegepast door de tabel met theoretische levensduren 
te vervangen door de voorspelde waarden. Dit houdt we! in dat voor elk wissel bepaald dient te 
worden welke classificaties het heeft en welke referentiecurve dus van toepassing is. Vervolgens kan 
na verdere inspecties worden bekeken of de voorspelling aangepast moet worden. 

Het is belangrijk dat er gedurende de eerdere fasen van het onderzoek voldoende draagvlak is 
gecreeerd voor de resultaten. Bijvoorbeeld door duidelijke communicatie van de doelen, activiteiten en 
resultaten naar de betrokken afdelingen en werknemers door het management en de verantwoordelijke 
afdelingen. Dit zal de implementatie van het geheel vergemakkelijken. Binnen Regio Zuid wordt het 
onderwerp in ieder geval als belangrijk ervaren en tijdens overige gesprekken is gebleken dat men dit 
ook in andere onderdelen erkent. De geleidelijke ontwikkeling en het gebruik van bestaande methoden 
en kennis zullen ook de hoeveelheid weerstand binnen de organisatie verminderen. Daamaast vormt 
het onderzoek geen bedreiging voor de werknemers van ProRail, het zal juist kansen bieden om beter 
te voldoen aan de strengere eisen van de overheid. Dit alles duidt op voldoende mogelijkheden en 
commitment om daadwerkelijk veranderingen door te voeren in het bestaande bedrijfsproces. 

Het lijkt verstandig om een exteme partij te betrekken bij het uitvoeren van het onderzoek. Niet alleen 
zorgt dit ervoor dat de huidige werknemers minder tijd vrij hoeven te maken naast hun normale 
werkzaamheden. Het zal ook kennis, expertise en commitment opleveren, wat binnen ProRail zelf 
wellicht lastig te vinden zijn. Voor de analytische gedeelten kan worden gedacht aan het inschakelen 
van afstudeerders van HBO of universiteit. Een student kan zich op dat moment volledig richten op de 
analyses en modelvorming en heeft beschikking over kennis en ondersteuning vanuit zijn 
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leerinstelling. Daarbij dient hem wel voldoende bevoegdheden verleend te worden om benodigde 
gegevens en overige zaken boven tafel te krijgen en wellicht ondersteuning op het gebied van 
specifieke technische kennis en expertise. 

6.3 Resultaten na uitvoering van het onderzoek naar wisseldegradatie 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek op de korte en lange termijn worden 
besproken. Ook zal er aandacht besteed aan de toepasbaarheid van deze onderzoeksopzet op de andere 
wisseltypen en de kosten en baten die het onderzoek met zich meebrengt. 

6.3.1 Resultaten op de korte en Zange termijn 
Na de mathematische modelvorming is er enerzijds meer inzicht ontstaan in de verschillende relaties 
en invloeden die er zijn bij de degradatie van het wissel. Aan de andere kant heeft die fase concreet 
een methode opgeleverd om het verloop van de conditie en dus de levensduur van een bepaald wissel 
te bepalen. Tijdens het verbeterproces worden deze zaken nog verder bijgeschaafd, maar in de 
tussentijd kan de verbeterde levensduurvoorspelling reeds worden opgenomen in het huidige 
planvormingsproces. ProRail heeft dan langer van tevoren nauwkeuriger inzicht in de levensduur van 
het wissel, daardoor zal ook de planning van statusopnamen verbeteren. Op die manier zal de 
aansturing van de planningscyclus verbeterd zijn. Dit zal besparingen opleveren doordat het 
vemieuwingsmoment effectiever en beter bepaald kan worden. Onnodige statusopnamen en ingrepen 
in het vastgestelde productieplan kunnen worden voorkomen. De voordelen hiervan zullen grater 
worden naarmate het voorspellingsmodel beter afgesteld wordt. 

Naast de directe gevolgen voor de planvorming zal een beter inzicht in de degradatie ook resultaten 
opleveren voor ontwerp en onderhoud van wissels . Tijdens de analyse is duidelijk geworden welke 
factoren in relatie staan met elkaar en welke invloed zij hebben op de degradatie. Deze informatie kan 
gebruikt warden om de wissels beter te beheersen. Het onderhoud kan warden aangepast om de meest 
invloedrijke factoren in degradatie- en storingsgedrag beter te ondervangen. Eventueel kan zelfs het 
ontwerp van de wissels aangepast worden naar aanleiding van het extra inzicht. Deze aanpassingen 
zullen er niet alleen voor kunnen zorgen dat de het aantal storingen verminderd wordt, de levensduur 
van het wissel zal door effectiever onderhoud ook beter benut en verlengd kunnen worden. 

Hierboven zijn de directe resultaten van het onderzoek besproken die op korte termijn merkbaar zullen 
zijn voor ProRail. Naast deze resultaten zullen er echter ook effecten op de lange termijn zijn. ProRail 
heeft zichzelf ten doel gesteld de beste Railinframanager van Europa te worden. Omdat te kunnen 
bereiken is meer transparantie nodig in de relaties tussen kosten, onderhoud, gebruik en prestaties. 
Onderhoudsresearch en in het bijzonder het onderwerp van dit onderzoek sluiten uitstekend aan bij 
deze doelstelling. Het onderzoek zal zorgen voor een stuk inzicht en transparantie in een van de 
meeste kritische objecten in de infrastructuur. Daamaast zal invoering van de resultaten leiden tot 
betere beheersing van de wissels en daarmee tot het verhogen van de veiligheid, beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de railinfrastructuur. Dit zijn drie onderwerpen die prioriteit hebben binnen 
ProRail. Verbeteringen op die gebieden stelt ProRail in staat om beter te voldoen aan de prestatie eisen 
die de overheid stelt. Bovendien geeft het uitvoeren van het onderzoek een signaal aan Verkeer en 
Waterstaat dat ProRail actief werkt aan verbetering van haar kostenonderbouwing en prestaties metals 
doe! het voldoen aan de gestelde normen en het behouden van het budget en de Beheerconcessie. Dit 
komt het imago van ProRail ten goede. 

6.3.2 Toepasbaarheid op andere wisseltypen 
De onderzoeksopzet is op dit moment ontwikkeld voor 1 :9 wissels op houten dwarsliggers. Het is van 
belang om te bekijken in hoeverre deze opzet ook te gebruiken is om de levensduurvoorspelling van 
andere typen wissels te verbeteren. Gezien de aard van de modellen is het goed mogelijk om ze op 
gelijke wijze toe te passen op wissels op houten dwarsliggers met andere hoekverhoudingen. Daarbij 
moet wel rekening gehouden warden met de verschillende baanvaksnelheden in de berekening van het 
fictief tonnage. Verder zullen dezelfde verbanden binnen het degradatiemodel gelden als bij de 1:9 
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wissels. De waarden van de parameters zullen door verschillen in berijding en krachten echter 
verschillen en op basis van meetgegevens van deze wissels gekwantificeerd moeten warden. Omdat er 
van de andere hoekverhoudingen minder wissels beschikbaar zijn is het minder praktiscb om vanaf 
niets te beginnen met bet opzetten van het degradatiemodel. De waarden die in bet onderzoek aan de 
1 :9 wissels zijn bepaald kunnen warden gebruikt als basis voor de andere boekverboudingen, waama 
de juiste parameters gemakkelijker en op basis van minder metingen te bepalen zijn. 

De onderzoeksopzet kan ook warden toegepast op wissels op betonnen dwarsliggers, de verscbillen 
tussen de opbouw van de modellen zullen daar ecbter grater zijn. Dit wordt veroorzaakt door de 
andere rol die de dwarsliggers spelen in de degradatie en bet feit dat er andere slijtagepatronen aan het 
ijzerwerk optreden, zoals meer Rolling Contact Fatigue en golfslijtage. Hun rol in het bepalen van de 
levensduur van het wissel wordt waarschijnlijk minder belangrijk omdat de dwarsliggers zelf 
nauwelijks lijken te degraderen. De krachten op het wissel warden ook op een andere manier 
opgevangen waardoor de relaties tussen de verschillende conditiefactoren, de bruto belasting en de 
degradatie van de conditie anders zullen zijn. Deze relaties moeten dus opnieuw warden vastgesteld en 
gekwantificeerd waarbij het model van de 1 :9 wissels niet direct als basis is te gebruiken. Wel kan 
dezelfde opzet voor bet onderzoek warden gebruikt als in dit hoofdstuk omschreven is. 

Omdat op dit moment alle wissels op betonnen dwarsliggers pas een beperkt aantal jaar in de 
infrastructuur liggen zal het lastiger zijn om de gebele levensduur op korte termijn te modelleren. Om 
dezelfde reden is bet ecbter, in tegenstelling tot bij wissels op bouten dwarsliggers, niet nodig om op 
korte termijn over onderzoeksresultaten te kunnen bescbikken. Het is voor de wissels op betonnen 
dwarsliggers dus interessant om een langdurig meetprogramma op te zetten en geleidelijker meer 
inzicht te verwerven in de degradatie van deze wissels. De nieuwe slijtagepatronen ( o.a. Rolling 
Contact Fatigue) die optreden wanneer spoor op betonnen dwarsliggers wordt gelegd zijn op dit 
moment een onderwerp waar ProRail veel aandacbt aan besteedt. Het onderzoek naar wissels op 
betonnen dwarsliggers zou meer inzicht in de oorzaken en mecbanismen kunnen verscbaffen, alsook 
in een goede preventieve strategie. 

6.3.2 Kosten en baten van het onderzoek 
In deze paragraaf warden de kosten en baten besproken die uitvoering van bet onderzoek met zicb mee 
zal brengen. Dit heeft ten doe! een globaal beeld te scbetsen van de situatie die ontstaat. De directe, 
meetbare baten van het onderzoek zijn terug te vinden in besparingen in kosten, storingen en 
onderboud. De kosten komen voomamelijk voort uit bet aantal uren dater aan bet onderzoek gewerkt 
moet warden. In overleg met een deskundige zijn een aantal scbattingen gemaakt. 

Doordat de levensduur van het wissel meer accuraat vastgesteld kan warden en bet onderhoudsbeleid 
kan warden verbeterd is de verwachting dat men een aantal levensjaren voor de wissels kan winnen. 
Om een globaal beeld te scbetsen van de besparingen die dit met zicb mee kan brengen is een korte 
berekening uitgevoerd. ProRail bezit ongeveer 7000 wissels op bouten dwarsliggers, die gebouwd zijn 
voor grofweg €200.000 per stuk. Dit betekent een investeringswaarde van 1.4 miljard euro. Op dit 
moment is de gemiddelde levensduur 25 jaar en de wissels warden dus ook over deze termijn 
afgescbreven. Een inscbatting is dat dit in de nieuwe situatie zou kunnen stijgen naar 30 jaar. Uit de 
berekening in tabel 6-2 blijkt dat dit een besparing in afscbrijving van 9 miljoen euro per jaar op zal 
leveren. Zelfs wanneer alleen de wissels in de bogere belastingcategorieen warden bekeken is de 
gescbatte besparing nog altijd 4.5 miljoen euro. 

Totale investerinz (euro) Afschrijvinzsjaren Kosten perjaar (euro) 
1.4 miljard 25 56 miljoen 
1.4 miljard 30 47 milioen 

Besparing per jaar: 9 miljoen euro 
Tabet 6-2: Berekening besparing per jaar na invoering onderzoeksresultaten 
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Daarnaast zal er bespaard kunnen worden op Trein Vrije Perioden doordat er door de langere 
levensduur per jaar minder wissels vervangen hoeven te worden. Het vervangen van het wissel brengt 
veel werkzaamheden en daardoor een grote hoeveelheid treinhinder met zich mee. Doordat het 
gemiddeld aantal te vervangen wissels per jaar met ongeveer 40 afneemt vanwege de langere 
levensduur wordt geschat dat het aantal TVP's met ongeveer I 0% zal verminderen. 

Tot slot zal het effect van de onderzoeksresultaten ook terug te vinden zijn in een afname van het 
aantal onregelmatigheden en TAO's wat door wissels wordt veroorzaakt. Op dit moment worden ieder 
jaar in Nederland ongeveer 4000 onregelmatigheden en 1000 TAO's toegeschreven aan technische 
problemen met wissels. De werkelijke waarde hiervan ligt waarschijnlijk nog hoger door het grote 
aantal registraties met onbekende oorzaak. Er wordt geschat dat de totale besparing gelijk zal zijn aan 
ongeveer 20% van het aantal aan wissels toegeschreven oorzaken. Dit betekent een vermindering van 
het aantal onregelmatigheden met 800 en het aantal TAO's met 200. 

Deze besparingen in TVP's, onregelmatigheden en TAO's resulteren in een betere beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid en zorgen voor een kostenbesparing doordat er minder bouwwerkzaamheden plaats 
vinden en storingen opgelost hoeven te worden. Dit helpt ProRail om de vastgestelde 
bedrijfsdoelstellingen en prestatie-eisen te verwezenlijken. 

Daamaast is er een indicatief kostenplaatje opgezet voor de uitvoering van het onderzoek. Het grootste 
deel van deze kosten zal waarschijnlijk voortkomen uit de inspanningen van personeel. Een indicatie 
hiervan is weergegeven in tabel 6-3 . Daamaast zullen mogelijk kosten ontstaan door de ontwikkeling 
en het gebruik van de vereiste nieuwe meetmethoden voor de conditie van het ballastbed en de 
dwarsliggers . De overige meetactiviteiten zitten besloten in het onderstaande overzicht. 

Activiteit Duur (jaar) Aantal fte Totaal (fte·jaar) 
Voorbereiding ½ I 0.5 
Meten en gegevens verzamelen 2 0.4 0.8 
Administratief 2 0.1 0.2 
Verwerken, analyse en Modelvorming ½ 1 0.5 
Totaal van het onderzoek 2 man jaar 

Tabet 6-3: Jndicatie hoeveelheid werk bij uitvoering van het onderzoek 

Na uitvoering van het onderzoek zal gebruik en verbetering van de resulterende modellen en 
voorspellingsmethode ook kosten met zich meebrengen. Ook deze kosten zullen vooral voortkomen 
uit tijd die er door het personeel ingestoken moet worden. Hoeveel tijd dit gaat kosten kan ingeschat 
worden tijdens afsluiting van het onderzoek. Op dat moment zal men dan een gedetailleerdere 
kosten/baten analyse kunnen uitvoeren over de resultaten van het degradatieonderzoek. 

Het zal duidelijk zijn dat het beslist tijd en doorzettingsvermogen zal vergen om grondig inzicht te 
verwerven in het degradatiegedrag van wissels, en om deze inzichten om te zetten in bruikbare kennis. 
Echter, wat bovendien duidelijk is, is dat de te behalen winst -in termen van beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en levenscycluskosten- in relatie tot de projectkosten bijzonder groot kan zijn. 
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7. Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies behandeld die naar aanleiding van de uitwerking van de 
afstudeeropdracht en de ontwikkelde onderzoeksopzet kunnen worden getrokken. Als basis hiervoor 
zijn in bijlage 14 kort de antwoorden op de tweede en derde onderzoeksvraag, die in de rapportage zijn 
uitgewerkt, overzichtelijk bij elkaar gezet. Daamaast wordt een kritische blik geworpen op de 
eindresultaten wat betreft de bruikbaarheid en generaliseerbaarheid van de resultaten. 

De huidige theoretische levensduren van wissels zijn in de praktijk slechts van beperkte waarde omdat 
zij teveel afwijken van de feitelijke vervangingsjaren. Deze theoretische waarde wordt we! gebruikt 
om de statusopname te plannen en daarmee het proces rond de onderhoudsbeslissing voor een 
individueel wissel in gang te zetten. Daarom zou de theoretische levensduur een realistischere waarde 
moeten hebben. Binnen ProRail bestaat er dus behoefte aan betere voorspellingen van de 
(rest)levensduur van wissels. Uit de verzamelde informatie is echter gebleken dat er nog onvoldoende 
fundamenteel inzicht in de degradatie van wissels is. Om een betrouwbare, accurate methodiek voor 
voorspellingen te kunnen ontwikkelen zal er allereerst meer inzicht moeten ontstaan in de 
achterliggende degradatiemechanismen en welke factoren hierin een dominante rol spelen. De 
ontwikkeling van de voorspellingsmethodiek is daarom niet direct mogelijk en dient te worden 
opgesplitst te worden in verschillende stappen. Allereerst zal op basis van gegevens uit de praktijk 
meer inzicht in de degradatie moeten ontstaan. Dit kan vervolgens worden uitgewerkt in een 
voorspellingsmodel. Welke activiteiten hiertoe moeten worden ondemomen is beschreven in 
hoofdstuk 6. 

De activiteiten die moeten worden uitgevoerd vormen een lange termijn project wat een zekere mate 
van commitment en inspanning van het management en de betrokken afdelingen binnen ProRail zal 
vragen. Op dit moment erkent men binnen ProRail het probleem en de betrokkenen zijn op de hoogte 
gesteld van de voordelen die het onderzoek op kan leveren. Mede door de voorbereiding die tijdens de 
uitvoering van de opdracht is gedaan tijdens de interviews en de presentatie voor het vakoverleg lijkt 
er voldoende draagvlak te zijn voor de voorgestelde uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek kan 
eventueel met de hulp van exteme partijen worden uitgevoerd om benodigde kennis en 
beschikbaarheid te verzorgen. 

Gedurende de ontwikkeling van de opzet voor het onderzoek is duidelijk geworden dat het haalbaar en 
uitvoerbaar is om meer inzicht in de degradatie te krijgen en meer realistische voorspellingen over de 
levensduur van wissels te doen. De degradatie van wissels vormt een complex geheel, maar dit kan 
worden benaderd door het als een dynamisch systeem weer te geven. Hiermee kan het doel wat 
oorspronkelijk in deze afstudeeropdracht was vastgesteld via enkele tussenstappen alsnog worden 
bereikt. 

De resultaten van het degradatieonderzoek zullen voordelen en besparingen opleveren voor zowel de 
afdelingen Planvorming, Infra Systemen als Infra Operaties. Het planvormingsproces zal meer 
afgestemd zijn op de realiteit en daardoor effectiever aangestuurd worden. Verder is het door het 
inzicht in de degradatie mogelijk de wissels beter te beheersen, effectiever onderhoud uit te gaan 
voeren en de levensduur van de wissels beter te benutten. Tevens zal uitvoering van het onderzoek 
positief uitwerken op het behalen van de algemene doelstellingen van ProRail wat betreft verbeteren 
als railinframanger en te behalen prestaties. Wat bovendien duidelijk is geworden, is dat de te behalen 
winst -in termen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en levenscycluskosten- in relatie tot de 
projectkosten bijzonder groot kan zijn. ProRail heeft mijns inziens dan ook alle reden om dit 
onderzoek op te pakken en uit te werken. 

Als kritische noot hierbij moet gesteld worden dat een start van het onderzoek op korte termijn van 
belang is voor de te behalen resultaten. De eerste modelvorming zal minstens 2½ jaar in beslag nemen, 
waardoor men pas na die tijd de eerste nieuwe voorspellingen op zal kunnen nemen in de 
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productieplannen. Door het tijdsverschil tussen het indienen van de productieplannen en de uitvoering 
ervan zal men op zijn vroegst na ongeveer 5 jaar voordelen bemerken bij de uitvoering van onderhoud 
en vernieuwing. Dat zal bovendien slechts het eerste begin zijn, waarbij nog niet het maximale uit de 
modellen gehaald kan worden. Realistisch gezien zal men dus pas minimaal ongeveer 8 tot 10 jaar na 
de start van het onderzoek de voordelen van het onderzoek echt bemerken. In deze tussentijd zullen al 
een heel aantal wissels op houten dwarsliggers zijn vervangen. Het vermoeden bestaat dat er vooral 
kritische wissels zullen worden vervangen, waardoor het percentage kritische wissels op houten 
dwarsliggers af zal nemen. Juist voor deze wissels is een betere levensduurvoorspelling van groot 
belang voor ProRail. Hoe langer men dus wacht met het starten van de uitvoering van het onderzoek, 
des te minder kritische wissels zullen er over zijn wanneer de voorspellingsmethodiek zijn vruchten af 
begint te werpen. Daarom is het van ProRail van belang het vervolg van deze afstudeeropdracht snel 
op te pakken. 

De generaliseerbaarheid van de opzet voor het degradatieonderzoek is voor ProRail ook van belang. 
Wanneer gekeken wordt naar de aannames die gedaan zijn tijdens de uitvoering van de opdracht en de 
ontwikkelde onderzoeksopzet kan het volgende worden geconcludeerd. De aanname dat alleen 
gekeken wordt naar wissels met een hoekverhouding van 1 :9 heeft geen grote gevolgen voor de 
generaliseerbaarheid van de opzet. In hoofdstuk 6 is besproken dat de modellen en de onderzoeksopzet 
slechts in geringe mate aangepast dienen te worden om ze toe te kunnen passen op wissels met andere 
hoekverhoudingen. 

Met het oog op de tweede aanname over het soort dwarsligger is in hoofdstuk 6 het volgende naar 
voren gekomen. Om het onderzoek geschikt te maken voor wissels op andere dwarsliggertypen zijn 
grotere aanpassingen nodig, met name in het degradatiemodel. De afwijkende degradatiemechanismen 
zorgen voor een ander invulling van de degradatiefactoren en hun onderlinge relaties. Doordat de 
wissels op betonnen liggers pas korte tijd in gebruik zijn, lijkt bovendien een langere termijn voor de 
uitvoering van het onderzoek meer geschikt. 

Ondanks dat de onderzoeksopzet specifiek voor wissels is ontwikkeld , zou ProRail kunnen besluiten 
om het onderzoek ook op andere spoorobjecten toe te passen. De vorm van het onderzoek zou dan 
behouden kunnen blijven, maar andere typen objecten vragen om een volledig andere invulling van de 
degradatiemodellen. De onderzoeksopzet lijkt ondanks de aannamen dus redelijk generaliseerbaar 
binnen de organisatie, mits de invulling van de degradatiemodellen opnieuw bekeken wordt en 
aandacht wordt besteed aan de meest gunstige termijn van uitvoering. 

Tot slot zouden deze modellen en manier van onderzoeken ook in andere industrieen met andere typen 
objecten toegepast kunnen worden. Het geheel zal dan wel de nodige aanpassingen moeten ondergaan 
om op de specifieke situatie aan te sluiten. De bruikbaarheid zal vanwege de overeenkomsten in 
degradatiegedrag het grootst zijn bij objecten met een lange levensduur en vergelijkbare 
degradatiesnelheid. 
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8. Reflectie 

In dit hoofdstuk geef ik een korte reflectie op het afstudeeronderzoek, waarbij voornamelijk 
persoonlijke leerpunten aan de orde komen. 

Tijdens het afstudeerproject heb ik de gelegenheid gehad twee bedrijven van binnen te zien. Naast dat 
het omgaan met twee bedrijven een uitdaging opleverde was het voor mij ook van toegevoegde 
waarde dat ik op deze manier heb kunnen meekijken. Zowel binnen Movares als binnen ProRail heb ik 
met meerdere afdelingen en organisatieniveaus te maken gekregen. Ondanks dat ik zelf niet direct heb 
meegedraaid in het operationele proces heeft het uitvoeren van de opdracht me toch een goed beeld 
gegeven van de diverse bezigheden en projecten binnen de bedrijven. Ook heb ik een idee gekregen 
over hoe ik persoonlijk functioneer binnen het bedrijfsleven en de kans gegrepen om mijzelf op 
persoonlijk vlak verder te ontwikkelen en valkuilen te vermijden. 

Door de hulp van mijn bedrijfsbegeleider bij het leggen van het contact binnen ProRail is het gelukt 
om een goede start van het project te maken. Ook daarna heb ik een actieve benadering gekozen en 
heb veel mensen proberen te betrekken bij mijn project voor informatie, aanvullende kennis en 
feedback. Dit heeft me af en toe wel wat moeite gekost omdat ik liever niet met onvolledig werk of 
denkbeelden op mensen afstap. Maar uiteindelijk denk ik dat de vele contactmomenten en het 
communiceren over mijn ideeen hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het eindproduct en de 
mogelijkheden voor implementatie die er nu zijn. 

Over het algemeen is het afstudeerproject soepel verlopen. 1k ben geen grote problemen 
tegengekomen in de uitvoering en door het opstellen van een goede planning is het me gelukt om alles 
bij te houden. 1k denk dat ik dit naast de gunstige situatie ook te danken heb gehad aan mijn eigen 
gestructureerdheid en gedrevenheid. Alleen in het begin van de opdracht heb ik wat moeite gehad om 
mijn weg en nuttige literatuur te vinden doordat de vraag vanuit ProRail erg open was. Nadat ik daar 
duidelijkheid in had weten te scheppen kon ik wat effectiever aan het werk, waardoor ik mij beter 
thuis voelde in de opdracht en het geheel gemakkelijker aan wetenschappelijk materiaal kon koppelen. 

Ondanks dat het niet mogelijk bleek te zijn om een concrete voorspellingsmethodiek aan ProRail te 
leveren heb ik wel het idee dat in deze opdracht een aantal stappen vooruit zijn gedaan. Niet alleen ligt 
er nu een redelijk concrete onderzoeksopzet, er is ook gewerkt aan het probleembesef binnen ProRail 
waardoor er meer draagvlak is voor het onderwerp. Aan de ene kant vind ik het jammer dat de 
originele doelstelling niet behaald is. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik met dit eindresultaat zover 
ben gegaan als de kennis binnen ProRail toeliet en dat meer inzicht in de degradatie noodzakelijk is 
voor ProRail om in de toekomst de positie in de Nederlandse en Europese spoorwereld te behouden. 
Het onderzoek is een lange termijn uitdaging voor ProRail, maar ik denk dat het zeker de moeite 
waard is en hoop dan ook dat men verder zal gaan met mijn eindproduct. 
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Bijlage 1: Technisch jaar afwij kend van theoretisch 

In deze grafieken wordt per belastingklasse weergegeven hoeveel jaar het technisch vervangingsjaar 
afwijkt van het theoretisch vastgestelde jaar. 
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Figuur Bl-1 t/m 4: Afwijkende technische vervangingsjaren voor de verschillende belastingklassen [SAP07} 
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~ 
Mova res 

In deze bijlage zal kort de constructie en werking van het wissel besproken worden als achtergrond 
informatie voor het onderzoek. 

Binnen de railinfrastructuur vervult het wissel de volgende functies [IHD05]: 
1. Het mogelijk maken, dat railvoertuigen overgaan van het ene naar het ander spoor 
2. Het dragen en geleiden van railvoertuigen 
3. Het kunnen laten aanzetten en remmen van railvoertuigen 
4. Het aangeven dat het wissel in de gecontroleerde stand ligt 
5. Het geleiden van elektrische stromen t.b. v. treindetectie, ATB en tractieretourstromen 

In onderstaande figuur is een dwarsdoorsnede gegeven van een klassieke spoorconstructie. 

bevestiging 

spoorstaaf / / dwarsligger 

sub-ballast 

onde~uw 

Figuur B2-I : Klassieke spoorconstructie [ESV03] 

Deze klassieke spoorwegbovenbouw met ballastbed heeft zich tot nu toe, ondanks het vereiste 
regelmatige onderhoud, weten te handhaven als basis voor het Nederlandse spoor. Dit is te danken aan 
de volgende gunstige eigenschappen, die de constructie bezit [ESV03]: 

• Goede demping van geluid en trillingen 
• Goede drainage van hemel- en smeltwater 
• Eenvoudige correctie van de spoorligging 
• Vervanging onderdelen relatief eenvoudig 
• Geringe trace wijzigingen goed mogelijk 

Binnen deze bovenbouw is het wissel gedefinieerd als een met een hefboom beweegbare inrichting, 
die dient om het spoor te vertakken in twee of meer sporen of deze weer samen te voegen. Hierdoor is 
het mogelijk om de trein naar een ander spoor over te brengen. In de aanduiding van een wissel zijn 
verschillende parameters verwerkt, waaronder de tangens van de hoek die de sporen met elkaar maken 
en de soort dwarsliggers en bediening van het wissel. De hoekverhouding bepaalt ook de snelheid 
waarmee het wissel afbuigend bereden mag warden [WAR05] . 

Het wissel wordt onderverdeeld in 4 deelsystemen [IHD05] , welke hieronder schematisch zijn 
weergegeven in figuur B2-2. Het bedieningssysteem en de wisseltoestellen zijn separaat 
functionerende deelsystemen van het wissel. Het bedieningssysteem zorgt hierbij voor de juiste positie 
van het wissel voor en tijdens de passage van een trein. De wisseltoestellen omvatten de 
wisselverwarming, die het wissel tijdens vorstperiodes ijsvrij houden, en smeerinrichtingen, die zorgen 
dat de trein soepel over de gebogen stukken kan !open om geluid en slijtage te verminderen. 
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Beclieningssysteem I ~-~' 
\Visse.konst:mctie 

Wissel 

Stabilisatieconstrnctie 

Wisseltoes1ellen I ~--' 
Figuur B2-2: Schema systeemopbouw wisse/ [WAR05] 

De verbindingspijlen tussen de wisselconstructie en de stabilisatieconstructie geven de gezamenlijke 
functie van het dragen van de trein en het overbrengen van de belasting naar de ondergrond weer 
[W AROS). In figuur B2-3 is de fysieke opbouw van een gewoon wissel weergegeven. Het wissel is 
opgebouwd uit drie, functioneel gezien, verschillende delen: de tongbeweging, het puntstuk en de 
wisselboog [ESV03). 

~--------- voorkant wissel 

I ~------ aanslagspoorstaaf 
tongspits r--- klemming 

· tong ~ . 1 mathematisch pu~t-

wo1teleind 

r···-····-·····-····-·····-····-·····-·····-····-····-·····-····-·····-····-· ~· 

l : ............................................................................ . 

L halve tongbeweging 

Figuur B2-3: Fysieke opbouw van een gewoon wisse/ [ESV03} 

achterkant wissel 7ll 
zijstuk 
doorgaand been 
tussenspoorstaaf 
strijkspoorstaaf . 

De tongbeweging zijn de bewegende delen, die de trein van het ene naar het andere spoor leiden. Met 
behulp van de stellermotor wordt de tong naar de spoorstaaf toe of er vanaf bewogen, zodat deze in de 
gewenste stand komt te staan. Wanneer de tongen tegen de spoorstaaf aanliggen wordt de trein via de 
tussenspoorstaaf naar het afbuigende spoor geleid. Het puntstuk bevindt zich op het punt waar de twee 
spoorstaven van het afbuigende en het rechte deel elkaar kruisen. De rail tegenover het puntstuk is op 
die plek voorzien van een strijkregel om ontsporingen te voorkomen. In sommige wissels, met name in 
hogesnelheidswissels, is het puntstuk beweegbaar, om stoten te verminderen en het comfort te 
verhogen. 

Bij het weergeven van de belasting op een wissel wordt onderscheid gemaakt tussen recht en krom 
berijden. Wanneer een wissel krom bereden wordt, dus het afbuigende spoor gebruikt wordt, is het 
onderhevig aan andere en grotere krachten dan bij rechte berijding. De verhouding recht/krom bereden 
heeft daardoor invloed op de slijtage van het wissel. 

Behalve gewone wissels liggen er op de stationsemplacementen oak Engelse wissels. Zo'n wissel 
bestaat uit twee in elkaar geschoven gewone wissels en heeft een brede X-vorm. Het is een kruising 
met de mogelijkheid van het ene op het andere spoor en andersom over te stappen. Daamaast zijn er 
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nog symmetrische wissels, die twee afbuigende sporen bezitten en daardoor harder bereden mogen 
worden dan een gewoon wissel met dezelfde hoek [W AROS]. 

ProRail gebruikt twee verschillende soorten categorieen om wissels te classificeren. Allereerst wordt 
de intemationale UIC fiche 714 norm toegepast, waarbij de wissels in zes categorieen worden 
ingedeeld [GEB06]. Elke categorie wordt ingedeeld op fictief dagtonnage. Dit wordt berekend aan de 
hand van de gemiddelde dagtonnages van de verschillende soorten vervoer (personen, goederen en 
overig) die met behulp van factoren op basis van snelheid en aslast worden gecorrigeerd. Deze UIC 
norm wordt ook voor veel objecten in de spoorinfrastructuur gebruikt. Over het algemeen worden de 
zwaarst belaste klassen 1, 2, en 3 als een groep beschouwd bij het bepalen van onderhoudsbeleid en 
vervangingsjaar. 

De tweede indeling is door ProRail zelf ontwikkeld om de wisselbelasting specifieker in kaart te 
brengen. Naast het gepasseerd tonnage, asberijding en snelheid worden hierbij ook de rijrichting 
(krom/recht) en het aantal omlopen gebruikt om de wissels in vier verschillende categorieen in te 
delen (A, B, C en D). Categorie D is hierbij bestemd voor handbediende wissels. Ruwweg komt 
categorie A overeen met UIC klasse 1, 2 en 3, B met 4, C met 5 en D met 6. Dit geldt niet voor alle 
gevallen. Wanneer een wissel bijvoorbeeld erg veel krom bereden wordt kan het in een hogere 
categorie terecht komen dan het volgens de UIC indeling was ingedeeld. 

Tot slot zijn een aantal begrippen met betrekking tot de wissels gedefinieerd: 
• Functie van het object: het wissel is ontworpen en gespecificeerd om een bepaalde functie uit 

te voeren. 
• De feitelijke kenmerken van het object: dit zijn de kenmerken die gemeten kunnen worden, 

zoals materiaaleigenschappen en afmetingen. 
• Belasting van het object: Het wissel ondervindt een bepaalde belasting als gevolg van de 

berijding. Er worden grenzen aan de belasting gesteld vanuit de veiligheidsregelgeving en de 
vastgestelde specificaties. De gegeven belasting vormt de achtergrond waartegen het wissel 
gehouden wordt bij beoordeling. 

• De conditie van het object: De toestand van het wissel waarbij de feitelijke kenmerken 
beoordeeld worden op basis van de belasting van het wissel en de voor het wissel vastgestelde 
normen. 

Ter verduidelijking zijn in de onderstaande figuur de relaties tussen de hierboven beschreven 
begrippen grafisch weergegeven. 

I 

e1te 11 e 
ken rne,ken v1l1 

object 

I' 

,,, 
/ 

Conditie van het 
ohject 

I 
Normen 

Functi@ van h@t 
object 

..... 

\ 
\ 

Grenzen 

Figuur B2-4: Begripp en rond wissel en hun onderlinge relaties 
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Bijlage 3: Overzicht interviews 

In deze bijlage is een lijst opgenomen van alle personen die gedurende uitvoering van de 
afstudeeropdracht zijn geYnterviewd. 

Persoon Functie Onderwerp Week 

Analysefase 

Jan van den Heuvel Adviseur IHM Introductie ProRail 43 
Jeroen Smulders en IH Engineer Introductie ProRail regio Zuid en 45 
Wim Geenen Plan coordinator interessante aandachtsgebieden 
Jeroen Smulders IH Engineer Afbakening aandachtsgebieden tot 46 

richting opdracht 
Wim Geenen Plan coordinator Planvormingsproces 49 
Andre Duinmeijer Performance Analist Object- en storingenregistratie, 51 

faalmechanismen 
Johan van de Bogaard Adviseur RAMS en Theoretische aanknopingspunten 51 
(Movares) Risicomanagement methodiek 
Peter Herbert Programmacoordinator Ontwikkelingen Koploper 3 

Koploper 
Richard de Rijk Projectmanager Ontwikkelingen Verbetersysteem 3 

Verbetersysteem Baan Baan en Duimstok 
Gerbert Brouwer Systeemmanager Slijtage en faalmechanismen wissels 3 

bovenbouw 
Arien Zoeteman Ontwikkelingen Duimstok 4 
Jeroen Smulders en IH Engineer Eigen omschrijving planvormingsproces, 4 
Wim Geenen Plan coordinator verdere aanvulling hierop en knelpunten 

Ontwikkelfase 

Gerrit van Ettekoven Adviseur/Projectleider Wisseldegradatie, factoren, vervanging 13 
(Movares) Bovenbouwconstructies 
Peter Thissen Seniortoezichthouder Wisseldegradatie, factoren, vervanging 13 
(Movares) Baan & Spoorwegbouw 
Jeroen Smulders IH Engineer Afweging houten/betonnen dwarsliggers 14 
Willem-Jan Promovendus EPFL- Ontwikkelingen promotieonderzoek 14 
Zwanenburg LITEP 
Gerbert Brouwer Systeemmanager Modelmatige weergave degradatie, invloed 15 

bovenbouw factoren, meetmethoden 
Eugene van Breemen Vakdeskundige Modelmatige weergave degradatie, invloed 16 

Bovenbouw factoren 
Wim Geenen Plancoordinator Projecten invloed belasting, Quo Vadis 16 
Peter Thissen Seniortoezichthouder Modelmatige weergave degradatie , invloed 16 
(Movares) Baan & Spoorwegbouw factoren 
Gerrit van Ettekoven Adviseur/Projectleider Modelmatige weergave degradatie, invloed 17 
(Movares) Bovenbouwconstructies factoren 
Math Weijermans Inspecteur Bovenbouw Modelmatige weergave degradatie, invloed 17 

factoren 
Karin de Boer en Informatieverkenner Metingen en data vanuit Quo Vadis en het 19 
Roel Lenzen Monitoring Treinnummer Volgsysteem 

Data-analist Monitoring 
Theo Kruse Systeemmanager Resultaten m.b.t. modelvorming en onder- 21 

wissels zoeksopzet 
S ysteernManagement Resultaten m.b.t. modelvorming en onder- 21 
Overleg Civiele Techn. zoeksopzet 
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Bijlage 4: Verantwoordelijkheden van de relevante afdelingen, ProRail Regio Zuid: IM 

B4. l Infra-Iriformatie 
Deze afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van uitgevoerd GO en 
vemieuwing in SAP. Ook bij wijzigingen aan equipments ten opzichte van de geplande acties worden 
deze met behulp van een Project Mutatie Forrnulier in SAP verwerkt. 

B4.2 Infra-operatie 
De afdeling Infra-operatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de infrastructuur in 
Regio Zuid. Deze bedrijfstak bestaat uit de afdelingen stationsbeheer, storingsmanagement en twee 
traceteams. De traceteams zijn het sterkst betrokken bij het bedrijfsproces rond onderhoud en 
vemieuwing, hun functie wordt hieronder verder uitgewerkt. 

Traceteams 
De traceteams hebben de verantwoordelijkheid voor het managen van het contract met de Proces 
Contract Aannemers (PCA) voor het huidige jaar. De 10 contractgebieden waaruit Regio Zuid bestaat 
zijn verdeeld over de twee traceteams volgens combinatie van geografische orientatie en 
gecontracteerde aannemer. Het ene team is verantwoordelijk voor de contractgebieden van Volker 
Stevin en BAM, het andere voor de gebieden van Strukton. De tracemanager staat aan het hoofd van 
het traceteam en is verantwoordelijk voor het managen van het door de PCA uitgevoerde Klein 
Onderhoud in zijn contractgebieden en heeft daamaast een storingspot waaruit het Storings 
Afhankelijk Onderhoud, <lat door de PCA wordt uitgevoerd, wordt betaald. 

Binnen elk traceteam werken verder een Maintenance Engineer en een aantal inspecteurs voor vier 
verschillende techniekvelden. 
De Maintenance Engineer wordt aangestuurd door de Instandhoudings Engineer en is 
verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van problemen en het op basis hiervan vorrnen van 
verbetervoorstellen . 
De inspecteurs beoordelen de rapportage van de PCA, fiatteren storingsmeldingen en inspecteren 
steekproefsgewijs (<5%) het uitgevoerd onderhoud. De inspecteurs zijn verdeeld over de 
techniekvelden Baan/Kunstwerken, Seinwezen, Energievoorziening en Telecom/OI. 

B4.3 Irifra-planvorming 
Infra-planvorrning zorgt voor alle planvorrning rond de infrastructuur. Hieronder valt de planning van 
klein onderhoud, groot onderhoud en vemieuwing, waarbij onder andere afwegingen tussen kosten, 
baten en prestaties dienen te worden gemaakt. Infra-planvorrning bestaat uit twee verschillende 
afdelingen, Infrabeschikbaarheid en Planvorrning. Infrabeschikbaarheid is verantwoordelijk voor het 
operationeel maken van buitendienststellingen en andere geplande activiteiten en is dus minder direct 
betrokken bij onderhoud en vemieuwing. De functie van de afdeling Planvorrning wordt hieronder 
verder uitgewerkt. 

Planvorrning 
Binnen de afdeling Planvorming zijn de vakdeskundigen en de plancoordinatoren direct betrokken bij 
het planvorrningsproces voor onderhoud en vemieuwing. Daamaast werkt binnen deze afdeling de 
Instandhoudings Engineer. Deze staat meer buiten het daadwerkelijke planvorrningsproces en is niet 
op de techniek gericht. Hij kan beter gezien worden als een vakdeskundige op het gebied van 
Instandhoudingsmanagement en stuurt daarin, zoals eerder genoemd, de Maintenance Engineers aan. 
De vakdeskundigen zijn over vijf techniekgebieden verdeeld, te weten: Baan/Kunstwerken, 
Seinwezen, Telecom/Seinwezen, Energievoorziening en Operationeel Beheer. Zij passen hun 
vakkennis van de verschillende techniekgebieden toe om input te leveren voor het productieplan. 
Vanuit de PCA en de traceteams krijgen zij statusforrnulieren aangeleverd, die de huidige objectstatus 
van onderdelen van de infrastructuur beschrijven. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in bijlage 5 
[STA03]. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de (kwalitatieve) compleetheid van de 
statusforrnulieren ligt bij de vakdeskundige. De vakdeskundige legt een advies met betrekking tot het 
technisch vervangingsjaar bij de plancoordinator neer. Ook voeren zij samen met de inspecteurs 
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landelijke audits uit. Dit zijn rondgangen langs de infrastructuur waarbij de inboud van bet 
statusformulier wordt beoordeeld. Slechts een deel van de infrastructuur en wissels warden bekeken. 
Welke dit zijn is afuankelijk van welke objecten de vakdeskundige opvallen, veel geld kosten en 
geografiscb gunstig van elkaar liggen. 
De Plancoordinator is verantwoordelijk voor bet opstellen van het vijfjarenplan voor het bebeer van de 
infrastructuur binnen Regio Zuid. Hieronder valt ook het productieplan voor onderhoud en 
vemieuwing en een matrix waarin de voorgestelde acties zijn geprioriteerd. De vijfjarenplannen van 
de verschillende regio 's dienen ieder jaar goedgekeurd te warden door het MT Inframanagement. Het 
eerste jaar van het vijfjarenplan is in detail uitgewerkt, de overige vier jaar dienen als kader waarin 
mogelijke combinaties van werk, verwachtingen en trends kunnen warden gei"dentificeerd. Binnen 
ProRail wordt regionaal een begroting opgesteld voor bet beheer van de infrastructuur. Deze is ook 
opgenomen in het vijfjarenplan. Binnen het landelijk kader wordt door het MT iedere regio op basis 
van de prioriteitsmatrices een bepaald budget toegewezen voor onderhoudsacties met als doe! een 
landelijk optimale verdeling. 
Een hoge robuustheid van dit plan zorgt voor een reele verwachting en budgettering voor de komende 
jaren en kan onaangename verrassingen voorkomen. Daarom is een robuust plan belangrijk voor bet 
goede verloop van het bebeer van de infrastructuur. 
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Bijlage 5: Statusformulier 

~ 
Mova res 

In onderstaande figuur is een leeg voorbeeld gegeven van een statusformulier, zoals dat op dit moment 
nog wordt toegepast binnen ProRail. De blauw gekleurde vakken dienen door ProRail ingevuld te 
warden, de gele warden door de PCA met informatie gevuld. 

Oi)j:ect ideni ificatie Zie ... ·•·· • · 

Taaknummer Bouwiaar 
fnfra-objeci Theorefische le,ens.dw1 
SAP--eq,uipme:ntnr. Gec.,'w".:rkzone + oms.chr 

Ganstructie1 Spccr/wisselnr 
Gonst,,.Jciie2 Kilomeir:.rina 
Gcr,tra::;tgebied Baanvakwaaroe 

Ocmerkinaen 

Actuel e conditie Zie .. .. . .. 

2C03 2')0~ 2Ct:l5 2JC7 ::2iJJ8 .'.?CO~ 
Aanlal E\IB's 

A.an.:al storir,g•n 
A.-amal metir,gen 

nestatIe op t--'rot-<au-doe ste11 Ingen zIe ... . ..... . .. 

Wl'3 200~ 2C05 2JC7 20:>8 .'.?CO~ 
TAO 's 
Funktiehers:Ellijd 
KwalitsaitfocinQ 83V 
Resierende fevens:::tuur 

Tran:.fe.rkwali teif 

Overig 

Opmerkingen 

Gond111eme11ngen ILle --· ·•· • · · • ·· 

MeelQ;,geveM 

Kostennormen 2:llit •• •t I It IO O O I • 

l iaar. .. . iaar .. .. liaar. ... l iaar .... jaa.J . • .• liaar. ... l iaar. ... 
OH-k.ost;an cer .. .. I I I 

1:xira urtgevoerae UH-aci1vI terte-111L1e ·· ·--- ·· · ·· 

1iaar 2C0-3 

liaar 2C02 

uaar 2C01 

uaar 2COO 

u;;.ar l gQB 

?JVIIJKmgen uIt scnouwrapportages en -InspectIes ILIe inspec:ierormuneren ....... I 

riaar 2C03 

liaar 2C02 

liaar 2C01 

uaar 2c,:,J 

uaa, ,wa 
Omgev[ngsinvloe-den Zie maan::1rapoortages 

61 



TU/e Degradatie in beeld 

\foorslel onderhoudsaktie en a.llematieven 
Vccl'S~el TAO ·, 

f unkti.tters.:elfijd 

Kwaliteit liggin,:i B!W 

;Res.1erenc'e levensduur 

Transfe<kwalitaft 

Overig 

Al ernatief 1 T/.,O ' s 

::unktieitersteltijd 

K'llaliteit liggin,ci BSV 

Res.i.erend,e, levens.duur 

Transfe<kwalits-1 

Overig 

Altematief 2 TAO 's 

Funktieilersteltijd 

KY,aliteit liQAinQ BSV 

Res.ierende levens.duur 
T ransfar:l;wali!B'i 

Ove-rig 

Risico's bij n iet uitvoereA voorstel en a[temal ieven 
Veer-tel 

Altematief 1 

Alterna,ief 2 

Besluit i- ., ._:.n :•.•;~:ffi'.'• •O :-::- ·: 

~. l- ',;: ·'"' ;~·r[i; :: .. :., '.·c: ·:, 

Capacil eiten 
Financieel ! ~J:ros I . ·:>~ . " ··•· .:·•~ .,; .. 
BrJitendien:s:stellinQ'IE'n IES J IDS • .!MS b "'-
M deling O&V lmall.C:agen . ., a '~- .... ~ -:' ~ ' . .;,,!3,,,,./ .. ~·,_- ... • ..: .:.::-:--~;z. _, 

1,1-ateri~I ··.,. . .. . ., .·• -- .~~ ·~~•Jar......--;,tf: ,:.,i.l·:;--··· 
.A.utorisatie & loetsmomenten 

Clus:eren regic -- Opgesteld c'oor an.;..isi TES -··· .: ?-,i_,:_j...,,.._._¥-~..t 
-~~ ., .. , ., 7.' "· '-"''=·· 

Plan·,orminA man.aqr--r· TES 
. •· ... ,·:c·· -+.c,c;•; ·=• . •C' ce., '""'' 

Afatemmen landelijk Finan6?1e deU ing mana!;;.o FC.A. ,/ . .... . ·o:•" - .· . _, .. ; ., ·: 
Opdrach,ge,,.a, Direote,ir . ·•C,.< :c •• .. ~, .,. -·· 
u,1, .oering mana.g,erO&V ·' .••'' ' .. -· ·: . '.•·'' 

Figuur B4-J: Voorbeeld statusformulier, blad 1 en 2 [STAOJJ 
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Bijlage 6: Lopende initiatieven 

~ 
Movares 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de binnen ProRail lopende m1ttat1even, die 
connecties hebben met het planvormingsproces. Deze omschrijving is opgesteld op basis van de 
genoemde documenten en gesprekken met de betrokken programma- en projectmanagers. Verder zal 
de aansluiting van deze opdracht met de betreffende initiatieven worden beschouwd. 

B6. l Duimstok Bovenbouwvernieuwing 
Duimstok Bovenbouwvemieuwing is een schadecatalogus die dient als hulpmiddel voor de 
statusopname. De schadecatalogus bevat een groot aantal referentie-foto ' s, die de maatgevende 
schadebeelden voor vemieuwing in allerlei gradaties laten zien. Een eenvoudig systeem van 
rapportcijfers is ontwikkeld om aan te geven welke mate van schade (nog) acceptabel is. 
Per spoorgedeelte is met behulp van foto's een aantal schadebeelden gecategoriseerd met daarbij een 
puntensysteem. Deze manier van statusopname moet leiden tot een uniforme en objectieve vaststelling 
van de status van het object. Verder kunnen met behulp van het puntensysteem, wat ook de belasting 
van het object meeneemt, conclusies worden getrokken over het tijdsbestek waarin vemieuwing 
noodzakelijk is. Deze voorspellingen zijn pas een paar jaar van tevoren nauwkeurig, omdat de 
relevante slijtage en schade pas duidelijk waameembaar wordt wanneer deze ver gevorderd is. Daarom 
is Duimstok alleen maar nuttig wanneer een object het einde van zijn levensduur nadert. 

Bij de statusopname van een wissel met behulp van Duimstok wordt het schadebeeld van de 
verschillende onderdelen apart beoordeeld. Er kan geen ' totaal'score voor het wissel worden 
berekend, maar de verschillende schadebeelden kunnen wel naast elkaar worden gelegd om de 
beslissing GO/vemieuwing te ondersteunen. 

De catalogus is nog in ontwikkeling, waarbij vooral wordt gewerkt aan het overzichtelijk en 
inzichtelijk maken van het geheel zodat het toegepast kan gaan worden in het planvormingsproces. Er 
wordt onder andere gewerkt aan digitalisering en het gebruik van een standaard inspectieformulier. 
Het is nog niet helemaal duidelijk wie de inspecties met Duimstok uit moet gaan voeren. De 
eindverantwoordelijkheid hiervoor komt bij de vakdeskundige te liggen, maar deze kan het (deels) 
overdragen aan de PCA [DUI06, KOP06]. 

De te ontwikkelen methodiek moet zeker aansluiten op Duimstok. Deze wijze van statusopname zal in 
de komende jaren ingevoerd worden in heel Nederland en zal transparante, objectieve data over de 
objectstatus aan gaan leveren. Omdat deze data pas aan het eind van de levensduur gegenereerd kan 
worden zal de methodiek een bredere scope hebben en hierbij Duimstok ondersteunen, bijvoorbeeld 
door het verzorgen van de juiste triggers voor de statusopname. Het geheel zou dan moeten lei den tot 
een betere voorspelling van het technische vervangingsjaar. 

B6.2 Koploper 
Het programma Koploper is de opvolger van het programma Proeffabriek. In Proeffabriek werd 
binnen Infraplanvorminig een aantal verander initiatieven samengevoegd en gecoordineerd. In 
Koploper wordt verdergegaan met een aantal veelbelovende onderdelen van Proeffabriek met als doel 
deze ontwikkelingen implementeerbaar te maken en concrete resultaten te leveren. Wederom wordt er 
samengewerkt met de regio ' s om de verbeterinitiatieven op bepaalde stukken traject uit te 
ontwikkelen. Hierbij wordt ook duidelijk het inspelen op de nieuwe output-contracten voor ogen 
gehouden. 

Het uiteindelijke doel is te zorgen voor een volledig transparant infraplan, uniforme en objectieve 
taakregels en geschikte instrumenten ter optimalisering van de KO-GO-Vemieuwing afweging. 
Hierbij zal in ieder geval aandacht worden besteed aan het toepasbaar maken van Duimstok en het 
leggen van input-output relaties in het beheer van de infrastructuur [KOP06). 
Op dit moment is het plan nog niet definitief goedgekeurd en aan verandering onderhevig. Voordat 
bekend is welke initiatieven nu daadwerkelijk opgenomen worden, is het lastig om aan te geven waar 
de opdracht aansluiting met Koploper kan vinden naast de aansluiting, die met Duimstok is te vinden. 

63 



TU/e Degradatie in beeld 

De ontwikkeling van bet programma zal gedurende de opdracbt in de gaten worden gebouden om te 
bepalen waar verdere aansluiting te vinden is. 

B6.3 Verbetersysteem Baan 
Het project Verbetersysteem Baan is gericbt op bet verbeteren van bet Planvorrningsproces op bet 
gebied van bovenbouw. De voornaamste bijdrage van bet project zou moeten liggen in bet aantonen 
van bet nut en de noodzaak van een landelijk uniforrne benadering van planvorrning. Daarrnee zou een 
financieel optimum kunnen worden bereikt in de mix van GO maatregelen en 
vernieuwingsactiviteiten, tegen geaccepteerde risico's. Binnen de subdoelstellingen komen bet 
uitontwikkelen van Duimstok en bet analyseren van overige dataverzamelingsmetboden aan bod naast 
bet opstellen van beslisregels voor LCM en clustering [VSB06]. 
De aansluiting met dit project kan vooral liggen in een bijdrage aan bet bereiken van de eerste 
subdoelstelling. Dit in de zin van betere bepaling van tecbniscbe levensduur door een metbodiek die 
complementair gemaakt is aan Duimstok, waardoor bet gebeel een betere voorspelling oplevert. 
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Bijlage 7: Fysieke decompositie Wissel 

~ 
Movares 

In deze bij lage is weergegeven ui t welke onderdelen de wissel- en stabilisatieconstructie bestaan. 

\Vis.selconrtmctie 

1---- ....i Rail (b1,i,;i!!tl:C1t) 

[ Cowpe.ns.a:'ft.12.s \';"C: .;~ :❖.,.: •~«-!) 

I Pl:ta!b.3-(n;,; ,poor) 

Sme-e.rloze wUs,lcousmKtie 

FiguurB7-l : Fysieke decompositie Wisselconstructie [WAR05] 
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Figuur B7-2: Fysieke decompositie Stabilisatieconstructie [WAR05] 
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Bijlage 8: Faalvormen en faaloorzaken wissels 

Overgenomen uit het Instandhoudingsdocument voor wissels en kruisingen [IHD05]. 
Hieronder staat per faalvorm een overzicht weergegeven van de meest voorkomende technische 
oorzaken van het falen van het wissel gelegen in de wisselconstructie (faaloorzaak = defect onderdeel 
+ aard van het defect) . In blauw zijn deze oorzaken aan vier basisaspecten gekoppeld, respectievelijk 
(1) wisselconstructie, (2) treinbelasting, (3) omgevingsinvloeden en (4) uitgevoerd onderhoud. 

1. het niet kunnen wisselen van spoor 
(3) vreemd voorwerp tussen tong en aanslagspoorstaaf (vuil/ballast/sneeuw/ijs), 
(3) vreemd voorwerp tussen stellerstang /onvoldoende vrije ruimte voor stellerstangen(vuil/ballast), 
(3) tongbeweging vastgevroren, 
(1 /4) smeerloze constructie loopt stroe£'niet goed afgesteld/onvoldoende gladheid glijstoel, 
(2) verhoogde weerstand rol / tongrol uitgesleten, 

2. het niet kunnen dragen en geleiden 
(2) wissel in zijn geheel verzakt (schift, scheluwte, verkantingsafwijking) 
(2) ballast verzakt, 
(1/4) onvoldoende ballast, 
(2) spoorstaven en tussenspoorstaven gebroken / gescheurd / beschadigd / versleten, 
(2) las gebroken en/of gescheurd (lasplaat), 
(2) wisselliggers gebroken / gescheurd / verouderd / verrot, 
(2) wisselliggers ingeslagen (alleen bij hout), 
(2) wisselliggers houden spoorstaven niet op de juiste afstand (spoorwijdte), 
(2) bevestigingsconstructie / kritiek aantal bouten los / gebroken / ontbreekt, 
(2) puntstuk gebroken / gescheurd / beschadigd / uitgebrokkeld / braamvorming 
(2) tongbeweging gebroken / gescheurd / uitgebrokkeld, 
(2) geen passend profiel tong/tong ligt niet goed aan, 
(2) tongoor afgebroken 
(2) katterug (tong komt omhoog) 
(2) strijkregel beschadigd / aangereden, 
(2) geen passend profiel strijkregel, 
(2) strijkregelstoel los / gebroken, 
(2) rugplaat gebroken / gescheurd, 
(2) rugplaat in dwarsligger gereden (hout), 
(2) glijstoelen gebroken / gescheurd / los 

3. het niet kunnen laten aanzetten en remmen 
idem als bij faalvorm 2 v.w.b. ballast, spoorstaaf, las, wisselligger, bevestigingsconstructie, 

puntstuk, tongbeweging en aanslagspoorstaaf 
(2/4) oppervlak van spoorstaaf te glad, 
(2) ankerschoenen gebroken / gescheurd / Jos. 

4. het wissel ligt niet in controle 
(1/2) te nauwe doorrijwijdte, 
(2) wissel is opengereden en heeft schade (vanuit documentatie van Vialis) 
(1/4) wissel komt niet in eindstand door te hoge sluitspanning van de wisseltong (idem), 
(3) sneeuw/ijs tussen tongbeweging en aanslagspoorstaaf. 

5. het niet kunnen geleiden van elektrische stromen en signal en 
(2) spoorstaven gebroken en/of gescheurd, 
(2) las gebroken en/of gescheurd (lasplaat), 
(2) puntstuk gebroken / gescheurd, 
(2) tongbeweging gebroken / gescheurd, 
(2) bekabeling defect, ES-las defect, 
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Bijlage 9: Onderhoudsstrategien 

B9. l Correctief Onderhoud 

~ 
Movares 

De uitvoering van dit soort onderhoud wordt door Blischke en Murthy [BLI00] onderverdeeld in de 
vijf hieronder beschreven categorieen. 

1. Good-as-New repair 
Na Good-as-New repair is de conditie van het gerepareerde object weer gelijk aan die van een nieuw 
object geworden. Het gerepareerde object kan na het onderhoud als nieuw warden beschouwd qua 
failure rate. In de praktijk gaat het vaak om het falen van een sleutelcomponent, die een hogere failure 
rate heeft dan de andere onderdelen. Deze wordt vervolgens vemieuwd, waardoor het hele object bij 
benadering weer functioneert als aan het begin van zijn levensduur. 

2. Minimal Repair 
Bij Minimal Repair wordt het object weer in werkende staat gebracht, waarbij het dezelfde effectieve 
leeftijd heeft als direct v66r het defect. In de praktijk komt dit neer op vemieuwing van de falende 
component. Aan de staat van de andere onderdelen verandert niets , waardoor het hele object bij 
benadering teruggebracht wordt in dezelfde staat als voor het falen, met behoud van de failure rate. 

3/4. Different from New Repair (I & II) 
Na dit onderhoud is de verdeling van de failure rate van de gerepareerde installatie veranderd, waarbij 
de gemiddelde duur tot het volgende falen kleiner is dan die van een nieuwe installatie, aangezien de 
installatie niet tot nieuwe staat teruggebracht kon warden door reparatie. Bij deze aanpak warden 
dikwijls niet alleen de defecte onderdelen gerepareerd, maar ook onderdelen die aanzienlijk 
gedegradeerd waren. Bij het resultaat van de eerste Different from New Repair is de verdeling van 
failure rate na het onderhoud onafhankelijk van het aantal reparaties wat al heeft plaatsgevonden, 
terwijl deze afhankelijkheid bij de tweede vorrn wel bestaat. 

5. Imperfect Repair 
Na Imperfect Repair is de nieuwe hoogte van de failure rate onzeker. Er zijn twee mogelijkheden. Ten 
eerste kan de failure rate lager zijn geworden dan voor het falen . Ten tweede kan de failure rate ook 
stijgen, waardoor de kans bestaat dat het object meerdere malen onderhouden dient te warden voor het 
weer operationeel is . 

In de onderstaande figuur is te zien wat de uitwerking is van de hierboven genoemde vormen van 
onderhoud op het verloop van de failure rate. Hierin is te zien dat de curve na Minimal Repair zijn 
weg op dezelfde manier vervolgd. Na Good as New Repair verloopt de curve zoals hij aan het begin 
van de levensduur began. Bij Different from New Repair is de staat van de conditie wat verbetert en 
verloopt de curve vervolgens anders dan daarvoor door een verandering in de failure rate verdeling. 
Bij Imperfect Repair verloopt de curve nog met dezelfde failure rate als voor deze faalde . Bij de 
onderste curve is er echter een verbetering in de conditie van het object ontstaan, terwijl de bovenste 
aangeeft dat de kans bestaat dat het object meer reparatie nodig heeft om weer te gaan functioneren. 
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Figuur B9-J : Grajische weergave van inv/oedverschil/ende vormen van onderhoud [BLJ00J 

B9.2 Preventie/Onderhoud 

Degradatie in bee!d 

Blischke en Murthy [BLI00] verdelen preventief onderhoud in een aantal verschillende categorieen, 
die zijn ingedeeld op basis van de gebruiksindicator die het onderhoudsinterval vaststelt: 

1. Clock-based Maintenance: 
Hierbij worden preventieve onderhoudsacties op vaste tijdstippen uitgevoerd. Deze strategie wordt 
vooral toegepast als een groot aantal identieke, weinig waardevolle objecten in gebruik is. Deze 
objecten worden dan bijvoorbeeld allemaal op hetzelfde tijdstip vervangen of onderhouden, ongeacht 
hoe lang ze in gebruik zijn. Zo vind er bijvoorbeeld elke 3, 6, 12 of 24 maanden een onderhoudsbeurt 
plaats aan de wisselstellers. Dit is in deze situatie een goedkopere oplossing dan voor ieder object een 
aparte onderhoudsactie plannen. 

2. Age-based Maintenance 
Hierbij worden preventieve onderhoudsacties uitgevoerd op basis van de leeftijd van het object. In 
tegenstelling tot de vorige strategie loont het voor bepaalde objecten wel om voor ieder object de 
leeftijd bij te houden en op basis daarvan onderhoudsacties te plannen. Het gaat hierbij vooral om 
objecten, waarbij tijd de belangrijkste factor voor degradatie is. Een voorbeeld bij ProRail is dat 2 of 3 
maanden na de indienststelling de bramen op het puntstuk van het wissel worden weggeslepen. 

3. Usage-based Maintenance 
De preventieve onderhoudsacties worden bij deze strategie gepland op basis van gebruik van het 
object. Hiervoor kunnen verschillende gebruiksindicatoren worden, bijvoorbeeld aantal 
omwentelingen, gebruiksuren of belasting van het object. Deze strategie wordt toegepast op objecten 
waarbij gebruik de belangrijkste factor voor degradatie is, of die niet continu in gebruik zijn. Dit type 
onderhoud wordt weinig toegepast op wissels bij ProRail, bijvoorbeeld de branderpijp van de 
wissel vervanging wordt na 1500 branduren gereviseerd of vervangen. Verder vinden de controles aan 
de wisselverwarmingsinstallatie alleen plaats in de periode dat deze ook mogelijk gebruikt zal worden 
( oktober tot april) . 
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De eerste drie van deze strategieen vallen binnen ProRail samen onder de noemer Gebruiksafhankelijk 
Onderhoud (GAO). Er kan bij deze drie GAO strategieen worden gewerkt met vaste of variabele 
onderhoudsintervallen. Bij een vast onderhoudsinterval wordt geen rekening gehouden met de 
kwaliteit van de preventieve onderhoudsactie (zoals eerder besproken bij de correctieve acties). Dit zal 
er bij sommige objecten toe leiden dat het onderhoud te vroeg wordt uitgevoerd, terwijl andere 
objecten al zullen falen voor er opnieuw onderhoud wordt uitgevoerd. Bij een variabel 
onderhoudsinterval wordt we! op de kwaliteit na onderhoudsacties en vervanging ingespeeld en zullen 
de onderhoudsintervallen daar op worden aangepast. Dit leidt tot beter gebruik van de levensduur van 
de objecten. Het juist voorspellen van variabele onderhoudsintervallen is vanwege de vele factoren die 
meegenomen dienen te worden een stuk complexer dan het voorspellen van vaste intervallen en wordt 
daarom minder vaak toegepast in de praktijk. Het effect van de beide soorten intervallen is grafisch 
weergegeven in figuur B9-2, waarbij voor de variabele intervallen correcte voorspellingen zijn gedaan 
wat betreft het degradatieverloop van de objecten. 

OH OH OH 

1. Prevenlief ondernoud met vast interval 

Falen OH 
Gebruiksindicator 

OH OH OH 
OH 

2. Preventief ondernoud met variabel interval 

Figuur B9-2: De ejfecten van vaste en variabele onderhoudsintervallen 

4. Condition-based Maintenance 

F'aalniveau 
Oegradatie met "good as new" 0 H 
Oegradatie met afnemende 
kwaliteit na OH 

OH OH OH 

Gebruiksindicator 

De preventieve onderhoudsacties bij toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) worden gepland naar 
aanleiding van de conditie van het te onderhouden object. Het doe! van deze onderhoudsstrategie is zo 
optimaal mogelijk gebruik maken van de levensduur van het object. Dit vraagt om het monitoren van 
een of meerdere variabelen, die direct of indirect het degradatieverloop meetbaar maken . Men stelt een 
niveau vast waarop de conditie van het object dusdanig is dat preventief onderhoud nodig is om 
problemen te voorkomen. Met het inzicht dat monitoren geeft in de conditie van het object is men 
vervolgens in staat de onderhoudsactie werkelijk op het meest geschikte moment te plannen. Hierbij is 
het van belang dat het verschil tussen het vastgestelde TAO niveau en het faalniveau groot genoeg is 
om tijd te hebben voor het plannen en uitvoeren van het preventieve onderhoud. Ook is het erg 
belangrijk om de achterliggende oorzaak van het falen te doorgronden . Dat is immer noodzakelijk 
voor het monitoren van de juiste parameters en het voorspellen van het correcte faalniveau, zodat het 
TAO op hetjuiste moment zal worden uitgevoerd. 

Deze strategie verzorgt voor ieder object zijn eigen op maat gemaakte onderhoudsinterval, waarbij 
gelet wordt op de werkelijke conditie van het object. In figuur B 10-3 is weergegeven hoe TAO ervoor 
zorgt dater optimaler gebruik wordt gemaakt van de levensduur van een groep objecten. Er is te zien 
dat het vastgestelde TAO niveau ervoor zorgt dat alle objecten tot op een bepaald niveau van 
degradatie komen voor er preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Het verschil tussen het faalniveau 
en het TAO niveau laat ruimte voor het plannen en uitvoeren van de acties. Ook is weergegeven hoe 
de eerder genoemde ' gebruiksafhankelijke' strategieen worden toegepast. Het is zichtbaar dat bij de 
langzaam degraderende objecten vroeger wordt ingegrepen dan nodig is waardoor een deel van de 
levensduur niet wordt benut. Wanneer er veel unit-to-unit variatie is de kans groter dat veel objecten 
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worden onderhouden of vervangen lang voordat dit noodzakelijk zou zijn, terwijl de objecten, die 
bijzonder snel degraderen, al zullen falen voor er onderhoud wordt uitgevoerd. Bij TAO wordt deze 
unit-to-unit variatie wel ondervangen. 
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Figuur B9-3: Weergave gebruik TAO strategie [SCH06} 

Faalniveau 

Gebruiksindicator 

Ondanks de mogelijkheden, die TAO biedt voor het optimale gebruik van de levensduur van objecten, 
wordt er toch in veel gevallen gekozen voor een andere strategie. Dit heeft aan de ene kant te maken 
met de kosten, die het monitoren van objecten met zich meebrengt. Deze kunnen hoog oplopen, 
waardoor TAO vaak alleen wordt toegepast voor (kostbare) objecten, die kritiek zijn voor het 
functioneren van het systeem en veel kosten met zich meebrengen bij storingen. Voor de overige 
objecten wordt uit kostenoogpunt dan gekozen voor een van de eerder genoemde preventieve 
strategieen. Aan de andere kant wordt TAO in sommige gevallen niet toegepast als gevolg van een 
gebrek aan mogelijkheden en inzicht om de degradatie van sommige objecten te meten en monitoren. 
In deze gevallen wordt gedwongen gekozen voor het toepassen van een andere onderhoudsstrategie, 
omdat de uitvoering van TAO niet mogelijk is. 

5. Opportunity-based Maintenance 
Bij deze onderhoudsstrategie bieden onderhoudsacties aan componenten of objecten de mogelijkheid 
om ook aan andere componenten of objecten onderhoud uit te voeren. Vaak dient immers een groter 
gedeelte van een systeem stilgelegd te worden wanneer er onderhoud aan een onderdeel uitgevoerd 
moet worden. Door de extra tijd, die het stilleggen en opstarten van het systeem en eventuele 
veiligheidsmaatregelen met zich meebrengen, is het vaak voordelig om op dat moment meerdere 
onderhoudsacties aan het systeem uit te voeren. Vooral wanneer deze onderhoudsacties anders in de 
nabije toekomst uitgevoerd moesten worden. Dit verhoogt de efficientie van het onderhoud en komt de 
beschikbaarheid van het systeem ten goede. 

6. Design-out Maintenance 
Bij Design-out onderhoud worden modificaties doorgevoerd door herontwerp van componenten. 
Hierbij wordt gekeken naar meer betrouwbare, goedkopere of vei ligere oplossingen. Dit is vanwege de 
levensduur van de onderdelen van de spoorinfrastructuur in beperkte mate van toepassing voor 
ProRail. Er wordt vanzelfsprekend gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onderdelen van de 
spoorinfrastructuur, maar deze zullen niet direct allemaal vervangen worden wanneer er kleine 
verbeteringen worden doorgevoerd. Binnen ProRail wordt wel regelmatiger gebruik gemaakt van de 
eerste 5 onderhoudsstrategieen, waarbij deze vaak in combinatie worden toegepast. 
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Bij!agen 

Bijlage 10: Beschikbare informatie over wissels 

~ 
Movares 

In deze bijlage is opgenomen welke informatie over de wissel beschikbaar is in de SAP en Quo Vadis 
databases binnen ProRail. 

B 10.1 Lijst met kenmerken aanwezig in SAP database. 
Bron: Klassenoverzicht kenmerken wisselconstructie [KLA06]. 

GEO gebied Bewapening wissel 
Spoor/Wissel Boring (voegloos, niet voegloos) 
Functieplaats Bvs-tekening/schets nummer 
Equipmentnummer Constructie-omschrijving 1 
Bovenleiding equipment Constructie-omschrijving 2 
Omschri j vi ng Dikte ballast 
Equipmentsoort Hoekverhouding 
OH-Plangroep Kruiswisselnummer 
Verslagschema Achterkant afwijking 
Kostenplaats Nummer verwarmingsinstallatie 
Businessarea Omschrijving filtervlies 
Vast actief Profiel 
Naam Smering bewegende delen 
Adres Soort ballast 
Plaats Spoorafstand 
Wijziging op (datum) Theor. levensdr. wissel 
Wiiziging door (persoon) Verlijmd 
Aanschaf datum Wissel soort 
Aantal Wisselverwarmingtype 
Beheerder Filtervlies aanwezig 
Bouwdatum Soort dwarsliirn:er 
Eigenaar Monitoring wisselverwarming 
Lengte (meters) Tekenimmummer 
Leverancier/aannemer Economisch vervangingsjaar 
Producent POSS monitoring 
Theoretisch vervangingsjaar Nummer Engels wissel met POSS 
Typenr. omschrijving Wissel voorzien van bovenleiding 
Technisch vervangingsjaar Classificatie wissel (Belastingklasse) 
Bediening 
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BJ 0.2 Beschikbare gegevens uit Quo Vadis/Treinnummer volgsysteem ~eld 

nr veldnaam "ormat Rapport Beschri lvina 

1. De velden in de output van de database Wisselberijding 
2E Tegen_Rechts_totaal_onllekend otaal aant treinen van de v den 21 en 22 

nteaer B vntYvan het aantal lonnen en assen onbekend is 

hleld 21 .lee_Links_Jreinen_tota ot."31 aant berljd in gen met de pU'll mee in 

n r hleldnaam ormat Rapport Beschri ivina r'lteger B linksleidende stand 

·1Reaio strino A-B-C ProRail reoio: NO. RN. RZ oi ZU (2 karakters) 2! ,lee_Links_tonnen_tota otaal gepasseerd lot nage met de pum mee, in 

l?rocescon1ractgebied Procescontractgebied; specificatie kan ontbreken nteger 6 li'll<sleidende stand 

strino A-B-C :2 cijfers met voor1oopnul) 2! .~ee_Links_assen_tota Oiaal gepasseerd aantal as!len n t de punt mee, 

Geocode Geocode; specdicmie kon onlbreken r'lteoer 6 in linksleidende stand 

nt"-oer A-B-C ·3 ciifers met voor1oonnullenl 3{ ,'lee_Lir ks_totaal_gemeten Oiaal aant treinen van de v den 28 en 29 

, Emplacement Emplacementaan<luJding volgens ProRail (b•J r'lte;ier B ,vatvvan het aanta! donnen en assen gemeten is 

,1dsa_Dmnz); specif ica ·e kan ontbreken 31 ,1ee_Links_iotaal_geschot otaal aant treinen van de ·,etden 28 en 29 
string A-B-C :max 15 korakters) nteaer B ,vaarvan het aantal lonnen en assen oeschat ,is 

! t.risselnaarn_kat Nisse!naam (kcrt) volgens ProRail-<lefinitie (Zie 3, ,'lee_Lir ks_Jotaal_berekend Oiaal aant treinen van de ·, den 28 en 29 
strina A-B-C definitieoacina ) /max 5 karakters) ntener B ,•taarvan het aantat tonnen en assen berekend is 

1 lrype Type ••;ssel ( links, rechts, syn me1risch, met 3' ,'lee_Links_lotaal_onbekend otaal aant treinen van de •, elden 28 en 29 
strino A-B-C ,oespecificeerd) (1 karakters) nteoer 6 ,vaarvan het a31'1tal l onnen en assen onbekend is 

, Nisselsoort nteoer A-B-C Socrt •Asssel conform SAP indeli no 

11-ioek nteoer A-B-C ~ie wisseldefinit ie hoofdstuk 8.4 
34 r,1ee_Rechts_treinen_totaal otaal aant berijdingen met de punt mee, in 

r'ltener B echtsleidende stand 
• l=n •inmentnummer constructie nteoer A-B-C ~en 8 ciif eria oetal 

11 Ec,.,ipmentnummer Steller nteaer A-B-C ~en 8 cijferig aetal 

1 lrNV wisselnaam strioo 6 h" NV v,iss elnaam 

1 bmlopen aantal 0111 open (max gemeten = 15.000 keer per 

3' ,1ee_Rechm_tonnen_totaal otaal gepasseerd tonnage met de punt mee, ,in 

t'lteger 6 echtsleidende stand 

3! ,1ee_Rechts_assen_totaal otaal ge;iasseerd aantal assen met de pu,t mee, 

nteoer 6 in rechlsleidende stand 
nteoer A-B-C kwartaal) 

·1 'n,gen_Llnks_tr ·nen_totaal ouml aant berlj<!ingen tegen de punt In In 

nteoer B lw'll<sleidende stand 

31 ,1ee_Rechm_tota _gen ten otaal aant treinen van de vet.den 35 en 36 

ntener B ,vaarvan het aontal lonnen en assen gemeten is 

·1,.lregen_Links_tonnen_totonl otool gepo$.Seerd tonnoge te;en de punt in in 

nteaer 6 li'll<sleidende stand 

3! ,1ee_Rechm_tota _geschat ota..'ll aant treinen van de •;e!den 35 en 36 

nteger 6 vaarvan het a31'11a! lonnen en assen aeschat is 

1i ~e;ien_Links_assen_totaal otaal oe;,asseerd a.. ... ,tal assen te;ien de punt in 

nteger B in linksleidende stand 

H hie,gen_Links_totaal_gemeten otaal aan1 1reinen van de vetden 14 en 15 

3! ,'lee_Recht!l_tot _berekend ota..'ll aant lreinen van de·, den 35 en 36 

r'lteger 6 •ro,,rvan het aan1al lonnen en ass en berekend is 

4( ,1ee_Recht!l_tota -onbeltend otaal aant lreinen van de •; den 35 en 36 

nteoer B ,•roarvan het aantal tonnen en assen oemeten Is 
r'lte;ier B ,vaarvan het a31'11al lonnen en assen onbekend is 

·1, egen_Links_totaal_geschat otaal aant 1reinen van de vetden 14 en t 5 41 Ir egen_Li nl<s_treinen_reizi9ers aantal berijdingen reizigerstreinen leQen de punt 

lr tener B wacvilll het aantal tonnen en assm oaschat is r'lteaer - in, in linksteidende stand 

11 11 Egen_Links_totaal_berekend otaal aant 1reinen van de vetden 14 en 15 4: tregen_Links_tonnen_reizigers ;ie;,asseerd tomege reizigerslreinen te;ien de 

nte;ier B vaarvan he-t aantal tonnen en assefl berekend is t'lteger punt in in linksleidende stand 

11 hie,gen_Links_totaal_onbekend 01aal aan1 1reinen van de vetden 14 en I 5 4 tfegen_Linl<s_asseruelzigero ;iepasseerd aantal assen reizigerstreinen tegen 

nteoer B \•taarvan het GMtaJ tonnen en assen onbeker'KI is nteoer de punt in, in link&leidende stand 

2< lre,gen_Rechts_1reinen_totaal otaal aant beri)(I inger leQen de punt In, in 4' lfegen_Links..Jreizigers_gemeten aantal reizigerotreinen Vall de velden 42 en 43 

nteaer B rechtsleidende stand nteoer ,,m,:vvan het aantaltoonen en assen gemeten is 

2111 e,gen_Rechts_tomen_totaal otaal gepasseerd toonoge tegen de punt in, in 41 lregen_Links_:r "zigers_gesct>at aantal reizigerstrei nen Vall de velden 42 en 43 

nteger B rechtsleidende stand rrt..ner ,•roarvan het a3njn! lonnen en assen nesch..,t is 

2. trEQen_Rechts_assen_totaal otaal gepasseerd aantol assen te;ien de punt In, 41 Jiegen_Links_r "zigers_berekend aantal reizigerstreinen Vall de velden 42 en 43 

nteoer B in rech1" 1eidende s1md ,'lt..,,er vaarvan het aontn! lonnen en assen berekend is 

2, Tegen_Rechts_totaal_gemete1, otaal aant trelnen van de vetden 21 en 22 4, liegen_LinlisJr ·zigers_onbekend aantal reizigerstreinen va11 de veldetl 42 en 43 

nteoer B ,vaarvan het aantal tOOflen en assen aameten is t'ltener ,•roorvan het aantal lonnen en assen onbekend is 

24 egen_Rechts_totaal_geschot otaal .aant 1reinen van de v den 21 en 22 4l lregen_Rechts_treinen_reizigers aantal berijdingen reizigerstr ·nen leQen de punt 

nteoer B ,•roar,·an het aantal tonnen en assen Qesch..,t is nt""er in in r.echtsleidende stand 
2! Tegen_Rechts_totaal_berekend otaal aant 1reinen van de v .den 21 en 22 4! lregen_Rechts_tonnen_reizigers ge-passeerd tonn~e reizigerstreinen tegen de 

nteoer 6 \•ttmrvan het aantaJ toonen en assffl barekend is 72 nteaer punt in, in rec hts leidende stand 



r,,eld veld' 

'" veldnaam orm.at Rapport Beschrijving nr veldnaam ormat Rapport Beschrijving 

51 Tegen_Rechts_assen_reizigers ge;,asseerd aantal assen ,reizigerslr nen tegen 74 ,egen_Links_goec!eren_berekendl aantal goederentreinen van de'✓ den70 en n 
nteger - de punt in, in rechtsleidende stand nteger \•ttmrvan het aan1~ 1onnen en assen berekend is 

51 Tegen_Rechts_reizigero_gemeten ai,nfal relzigerotreinen van de velden 49 en SO 71 e,gen_Links_i;ioed'eren_o1,'bekend aantal goederentreinen van de v den70'en 71 

nteger mmrvan he! aantal tonnen en assen gemeten Is nteger ,•,aorvon het aontal ,tonnen en osoen onbekend is 

5 Tegen_Rechts_reizigero_geschat aantal reizigerotreinen van de velden 49 en SO 7€ egen_Rechts_lreinei,_;goederen annal 1>erijdin9en goederentreinen tegen de punt 

nteoer vaarva111 het aantall tonnen en assen geschat is nteger in, ii, rechtsleidende stand 

5. if,egen_Rechts_reizigero_bereke11d aantal reizigerstrei nen van de velden 49 en SO 7i T,egen_Rechts_tonnen_;goederen ;iepasseerd !om age 9oederentreinen !egen de 

nteoer 1o•roorvcm het aantafl tonnen en ossen berekend is nteaer punt in, in rechroleldende stand 

5'. lregen_Rechts_reizigero_onbeken aantal relzigerotrei nen van de velden 49 en SO 7f T,e,gen_Rechts_assen_;goeder,en ~epasseerd aantal misen 9cederentreinen tegen 

j nteger - •1a::1rvan het aantal tonnen en assen onbekend is nteger de punt in, in rechtsreidende stand 

5'. Mee_Links_treinen...;reizigers aantal berij din9en reizigerstreinen met de punt 7> T,egen_Rechts_goederen_gemete aantal goederentreinen van de ve!den 77 en 78 

nteger - n-.ee, in linksleidende st,md 1 nteger \•taarvan, het aan1al 1onnen en assen gemeten is 

Sf Mee_Links_tonnen_reizigers g"l)asseerd onm1ge rei!Zigerstreinen net de punt ll{ T,egen_Rechts_goederen_geschat aantal goederenireinen van de v den77 en 78 

nteoer - mee, in linksleidende stand nteoer \•taarvan het aantal 1onnen en assen geschat is 

5, .'1ee_Links_azsen-:reizigers gepasseerd aanta'I assen, ireizigerstr nen n el de 81 Tegen_Rechts_goederen_bereken aan!al goederentreinen van de ve!den 77 en 78 

nteoer - aunt n,ee in links•eidende stand d nteoer ,·raarvan net aantal tonnen en assen berekend is 

5! ,1ee_Links_reizigero_gemeten ai,ntal reizigerstreinen van de velden 56 en 57 8 Tegen_Rechts_goederen_onbeke aantal gcederentreinen van de v den77 en 78 

nte□ er - •1aarvan het aantall tormen en asseri aemeten is 1d nteoer \•taarvan het mmtru itonnen en assen onbekend is 

5! Aee_Links_reizigers_;geschat aantal reizigerotreinen van de velden 56'en 57 8, Mee_Links-'treinen~oederen aantal berijdingen gcederentreinen met de punt 

nteger •raar,an het anntru tonnen en OS$.es, geschat is nteger mee. in [inksleidende stand 

61 ,1ee_Links_reizigers_berekend aantal reizigerotreinen van de velden 56 en 57 e•. Mee_Links-'tonnen_goederen ,epasseerd !omage Qoederentreinen me de 

nteoer ~•roar..-an1 het aanta~ tonnen en assen berekend is nteoer 10,mt mee ,, linksleidende stand 

6 Mee_Links_reizigers_onl>el<end aantal reizigerotrei nen van de velden 56 en 57 8l Mee_Links_assen_goec!eren ge-passeerd aantal assen gcederentreinen met de 

nteger - •ma1Va111 het a:mta~ toonen en assen oobekend is nteger punt mee, ii linksleidende stand 

6 Mee_Rech1s_treinen_reizigers aanlal berijdingen reizigerstc ·n.en mel de punt Bf ~1ee_Links~oederen_gen1eten aantal goederentreinen van de v den84 en 85 

nteger - mee, in rechtt~eidernde stand nteger \•raarvan het aantoJ 1onnen en assen gerneten is 

6~Mee_Rechts_tonnen_reizigers gepasseerd toni age reiizigerstreinen n,et de punt 81 ,lee _Links ~oederen_ges chat aanlal gcederentreinen van de·, den84 en 85 

nteger - mee, in rechte, eidernde stand nteger \•raarvan het aantru 1oonen en assefl geschat is 

&'. Mee_Rech1s_assen_reizigers ,gepasseerd oanta'I assen 1reizigerstr nen me! de 8! ,lee_Links_goederenJL"'reke11d aantal gcederentreinen van de·, de1184 en 85 

nteaer - ixmt rnee,, in rechtsle idende stanc! nteger waarvan het aantru ltonnen en ass.en berekend is 

6' l',1ee_Rech1s_reizigers_gemeten, aanlal reizigerotreinen van de velden 63 en 64 8! Mee_Links~oederen_onbeken<I aantal gcederentreinen vnn de ·,elden 84 en 85 

nteoer - •roarvan het a:mtal toonen en assen gemeten is nteger waarvan, het aantafl tonnen en assen onbekend is 

6l r,,ee_Reoh1s_reu:igers~eschat aantal reizigerotrei nen van de velden 63 en 64 9( J\1ee_Rechts_treinen_goederen aantal berijdin9en goederentreinen met de punt 
nte;ier - •raarvani het aantal toonen en assEfl geschat is nteger mee in rechts1eidende stand 

6 ~.1ee_Rech1s_reu:igers_berekend aantal reizigerotrei nen van de velden 63 en 64 9·1 •Aee _Rechts_tonneri~oederen ;iepasseerd tomage goederentreinen met de 
nteger - ,,,aar,an, het aantal lonnen en assen berekend is nteger puni mee, in rechtsleidende stand 

61:Mee_Rechls_reizigers_onbekend aantal reizigerotreinen van de velden 63 en 64 9 •,1ee_Rechro_assen_gcederen ;iepasseerd aantal assen gcederentreinen met ,de 
nteger - •roarvani het aantal toonen en assen oobekend is nteger pun! mee, in rechtsleidende standl 

6~[regen_Links_treinen_;goederen aantal berij ding en gcederentreinen tegen de punt 9.Mee_Recttts~oederen_gen eten aantal gcederenireinen van de·, den9'3 en 94 
nteoer - in in Ii nksleiden de stand nteaer ,vt.mrvan het aantre 1oonen en assen gerneter1 is 

7( ,egen_Links_tonnen~cederen ~e;,asseerd tomage goederentreinen tegen de ~Mee_Rech:ts_goederen....9escha aantal gcederentreinen van de velden 9G en 94 
nte□ er - lrunl in, in linksleidende stand nteaer \•rotuvan het aan1all toonen en assen qeschat is 

7·1 ,egen_Links_assen_goederen ~epasseerd aantal assen gcederentreinen tegen 9~ Mee_Rechts_goederen_berekend aan~ol goederentreinen van de v den9'3 en 94 
nte;ier - Ide PITT in in !inksleidende stand nteger ,•marvan het aan13J ltonnen en ass.Efl berekend is 

7, egen_Links~oederen....9emeten aantal gcederentreinen van de ve!den 70 en 71 9E ,'lee_ Rechts _g oederen_:on bekend aan al gcederentreinen van de'✓ den93 en 94 
nte;;:er voarvani het m:mta! toonen en assffi gerneten is inteaer \•taarvan het aantru 11oonen en assen onbekend is 

7, egen_Links~oed·eren....9eschat iaanfal gcederenireinen van de ve!den 70 en 71 9i egen_Kron _treinen_totaal otaal aant beri;d irngen tegen de punt i1, in 
nteoer - \•raarvani het aantaJ toonen en assffi gesc~ is nteger C kron,me stand 

73 



veld ~eld 
nr veldnaam ormat Rapport Beschrijvina .,, ~eldnaam ormat Rawort Beschrijvina 

Sf r egen_Kron _tonnen_tolaal ~otaal gopasseerd tCNVl..'llle tegen de punt in, in 12 .4ee_Recht_tofaal_geschal otaal aanial treinen van de vetden 119 en 120 

lieger C "romme stand ~lieger C """"'"" het aantal toonen en assen geschat 1is 

91 egen_Krom_assen_totoal , o1aa1 gepasseerd aantal assen tegen de punt in, 1,2 Mee_ReohUotaal_l>erekend otaal aant treinen van de velden 119 en 120 

ll!l<ler C in kromme stand klleger C "8afVan het aantal toonen en assen berekend is 

'IO( Tegen_Krom_totaal_gemeten , otaal aant treinen van de veed en 93 en 99 1'2• ,4eeJReoht_to!aal_oobekend olaal aant treinen van de velden 119 en 120 

ll!l<ler C \•ro::uvan het aantal tonnen en assen aemeten Is klleger C .-aarvan het aantal toonen en assen onbekend is 

·10 · Tegen_Krom_totaal_geschal oinal aant treinen van de veeden 93 en 99 121 lfegen_Krom_treinenJeiziQers aantal berijdin9en reizigarstr ·nen tegen de punt 

lieger C \vaarvan het aantal tonnen en asseo geschat is kll!l<ler ·n, in kromme stand 

10, Tegen_Krom_toinal_l>erekend ,otaal aant treinen van de v den 93 en 99 121 lfegen_Krom_toonen_reiziQers 9epasseerd tonnage reizigerstreinen tegen de 

ll!l<ler C ,roarvan he! aantal ioonen en Msen barekend is ~lieger JX,Jnt in, in kronm1e starld 

10, Tegen_Krom_toinal_onbek.end ,o1aa1 aant treinen van de veden 93 en 99 12, i'Fe;Jen_Krom_assen_reizigers gepasseerd aantal assen reizigerstreinen tegen 

nMer C •roarvan he! aantal toonen en tlSSSl oooekend is ~eger de pU'1I n, in kromme stand 

10.: egen_Rechl_tremen_totaal ~olaal aant berijdin9et tegen de punt in, in 1,21 l,egen_Krom_reizigers_gemeien aantal reL,jgerstreinen van de velden 126 en 127 

lieger C echte stand klleger """"'"" het aantal toonen en asss, oemeten is 
10~ egon_Rechl_tonnen_totaal , o1aa1 gepasseerd tmna9e tegen de punt in, in 12! lfegen_Krom_reizigers..J)eschot aantal reizigerstreinen van de velden 126 en 127 

""-er C rechte stand ~ !l(let" """"'"'° het aan1al toonen en assen oeschat ,is 

·10E egen_Recht_assen_totaal , o1aa1 gepasseerd aantal assen tegen de punt in 131, lfegen_Krom_reizigers_:berekend aantal reizigerstreinen van de velden 126 en 127 

nMer C in rechte· stand lntE<Jer •raarvan het aan1al toonen en assen berekend 1is 

·10, 1 egen_Rechl_totaal....9emeten j oinal aant treinen van de v. den 105 en 106 131 ~egen_Krom_reizigers_onbekend aantal reizigerstroinen van de velden 126 en 127 

lieger C ,vaarvan het aantal tonnen en assen cemeten is klleger "8afVan het aantal toonen en assen onbekend is 

IOf Tegen_Rechl_totoal....9escha, , o1aal aant treinen van de ve"den 105 en 106 13 lfegen_Rechl_treinen_reizigers aantal berijdin9en reizigerstreinen legen de punt 

lleaer C •roar,.•an het aantal tonnen en assa, Qeschat is klleaer n in rec.hte stand 

10! Tegen_Rechl_totaal_berek.end oinal aant treinai van de vetden 105 en 106 13: lregen_Rechl_toonenJeizigers ge-passeerd tonnage reizigers.treinen teQa1 de 

nt!l<ler C ~vaarvan het aantal tonnen en assen barekend is ~eger punt in, in rechie stand 

11{ regen_Rechl_totaal_onbekend ~olaal aant treinen van de v den 105 en 106 13". lfegen_Rechl_assen:...reizi9ers gepasseerd aantal assen reizigerstreinen tegen 

lieger C vaa1van het aantal tonnen en assen ~end is ~eger ~e pU'1I in, in rechte stand 

11 1ee_Krom_trein en_1oiaal t olaal aant berijdin9en met de punt mee, in n ~ tfegen_Recht_reizigers_gemeten aantal reizigerstreinen van de velden 133 en 134 

1lleger C "'oo,me stand ~lieger "8afVan het aantal toonen en assen gamete,, Is 

11, .1ee_Kroo,_toonen_io1aal ~olaal gepasseerd tmno9e met de punt mee, in 13{ "iegen_Rechl_reiZigers_gesc'hat aantal reizigerstreinen van de velden 133 en 134 

'lieger C "room,e stand kll!l<ler .a..-vvan he! aantal ta,nen en assen geschat ,is 

11_ ,4ee_Krcn,_assen_,totaal ~otaal geposseeird aant~ assen met de plH"lt mee 1'3 liegen_Rechl_reizigers_berekMd ~antal reizigemtreinen van develden ·133 en 134 

11teger C in kronvne stand ~)teger ""'1f'Van het aantal toonen en ass en berekend is 

11'. .1ee_Kroo,_totoal_gemeten tolaal aant treinen van de v den 112 en 113 13! lfegen_Rechl_reizigars_onbekend aantal reizigerstreinen van de velden ·133 en 134 

lieger C ,..vaarvan het oantal tonnen en assen gemetei1 is klleger ,-aarvan het aan1al toonen en assen oobekend is 

111 ,1ee_Kroo,_totaal_geschat •o1aa1 aant treinen van de v den 112 en 113 13! r,.4ee_Krorn_trei:nen_reizigers pant al berij din9en reizigerstreinen met de plut 

"'""er C •roarvan he! aantal l oonen en Msen geschat is Jlteger rnee in kronvne stand 

111 .1ee_Kroo,_totaal_berekend olaal aant treinen van de veden 112 en 113 14( l'-,4ee_Krorn_toonen_reizigers ~e;,asseerd tomage reizigerstreinen met de punt 

Integer C ..-roarva:n het aa11tal tonnen en assen berekend is lnt!l<ler niee, in kronvne stand 

11 .1ee_Kroo1_totaal_onbeket1d olaal aant treinen van de veden 112 en 113 14 P..iee_Krorn_ass.en_reizigero ~epasseerd aantal assen reizigerstreinen nlet de 

1lleaer C •1aarvan he! aantal toonen en assen onbekend is nl!l<ler llUnl mee. in kromme stand 

111 .'1ee_Rech1_treinen_totaa1 olaal aant berijdingen met de punt mee, in 14 Mee_Kroo1_reizigers_gen1eten """lal reizigerstreinen van de velden 140 en 141 

rlMer C rechte stand nt!l<ler vaan.·an het aan1aJ tonnen en assen aemeten is 

11! ,'iee_Reeht_Jonnen_totMI otaal gepas.seefd tonn..'lge met de ;:iunt mee, in t4. r..1ee_Krorn_reizigers~esch11t a .. 11a1 reizigerstreinai van de velden 140 en 141 

1lleger C rechte stand nl!l<ler .a..'lfVan he! aantal i oonen en asss, oeschat 1is 

12! ,1ee_Recht_asse11_tota olaal gepasseerd aantal assen n idepunt mee 14'. •.4ee_Kroo1:_reizigers:...berekend a,.,tal reizigerstreinen van de velde1 140 en 141 

ulleaer C in rechte stand lieger vaarvan het aantal tonnen en assEn berekend 1is 

12 ,1ee_Recht_1ota..'li_gen1eten olaal aant treinen van de ·,. den 119 en 120 14t Mee_Krcm_reiziger~._onbekend ~antal reizigerstreinen van de veldell 140 en 141 

Mll!lQer C ,•taarvan het 0anta! tonnen en assen aemeten is ll!l<ler ,raarvan het aantal toonen en assen onllekend is 
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~eld 1,/eld 

'" 1Veldnaam ormat Rapport Beschrijving ~r ivel'dnaam ormat Rapport Beschrijving 
14€ •.1ee_Recht_1reinen_razigers aantal berij dingen reizigerstreinen ntet de punt 

nteaer mee, in rechte stand 

14 ~.1ee_Recht_tonnen_razigers gepasseerd tonn(}ge reizigerstreinen met de punt 
nteger n>ee, in rechte stand 

17( f,'1ee_~rom_goed eren_gemeten aantal goederentreinen van de vei:den 168 en ff 69 

nteger ,•raar.·an het aan1.il tonnen en ass eri gemeten is 

171 ,lee_~rcrn_goed,eren_geschat aantal goederentreinen van de ve-"de11 168 en 169 

1~ ~.1ee_Recht_assen_reizigers ge;iasseerd aantal assen reizigerstreinen mei de nteger •raarvan het aanta! I01men en ass eri geschat is 

nteger punt mee, in rechte stand 17 ,lee_Krcrn__goederen_berekend m:mtal goederentreinen van de velden 168 en 169 

14~ •.1ee_Recht_reizigers_gemeten aantal reizigerstreinen van de velden 147 en 148 1ieger ,•raarvan het aantan t01men en .1sseri berekend is 
nteger •raarvan het aantan tonnen en assen gemeten is 17 ,lee_Krom_goederen_mbekend aantal goederentreinen •,an de ve'den 168 en 169 

151 •,1ee_Recht_reizigers_geschat aantal reizigerstreinen van de velden 147 en 148 nteoer ,•raarvan het aan1a! !Olmen en asseri oobekend is 
nteger •,aorvon met oanta!tonnen en assen geschat is 

151 •.1ee_Recht_reizigers_berekend aantal reizigerstreinen van de velden 147 en 148 
nteaer ,•raarvan llet mmta! tormen en assen berekend is 

17,( ,'1ee_Reoh1_treinen_goederen aantal berijdingen goederentreirlen me! de pU1nt 

11teger mee. in rechte stand 

15 •,1ee_:Recht_reizigers_onbekend aanfal reizigerstreinen van de velden 147 en 148 17~ Jlee_Reoht_tonnen__goederen ;i epasseerd toma;i e 9oedere11trei nen me! de 

nteaer ,vtmrvan het aantantonnen en misffl onbekend is 1ieger punt mee, in rechte stand 

15 ITegen_Krom_treinen_goederen aantal berij dingen goederentreinen tegen de punt rn ,1ee _ Redh1 _ asse11_:goe<I eren g e;iasseerd a ant al assen, goederentreinen met de 

nteaer in in kromme stand 1ieger punt mee. in rechte s!and 

15'. tr egen_Krom_tonnen__goederen gepasseerd tonnage goederentreinen tegen de 171 ,1ee_Redh1_goederen_g emeten aantal goederentreineo van de vetden 175 en ff76 
nteaer unt in. in kromme stand nteger ,•raarvan het aanta~ toonen en as5a, oemeten is 

15!' tfegen_Krom_assen...Jloederen gepasseerd aantol assen goederentreinen tegen 
nteaer de pu,t in , in kron1me stand 

151 ITegen_Krom_goederen_gemeten aantal goederentreinen vnn de ve!den 154 en 155 

nteaer ,•raarvan met aantafl toonen en assen aemeten is 

17~ ,1ee _ Reoht_goederen _g es chat aantal goederentreinen van de vel'den 175 en 176 

11teoer - ,•marvan het aantal tonnen en assefl aeschat is 

17~ ,'1ee_Redht_goederen_il erekend aantal goederentreinen van de vel'den 175 en 176 

15 ITegen_Krom_goederen_geschat aantal goederentreinen van de ve!den 154 en 155 11teger - ,•raarvan het aantaff toonen en asseri berekend is 

nteger ,•n:mrvani het a:mtan tormen en assen geschat: is 1& ,'1ee_Recllt_goederen_onbekend aantal goederentreinen van de vel'den 175 en H 6 

151 tfegen_Krom_goederen_berekend aantal goederentreinen van de ve!den 154 en 155 1ieger ,•raarvan het aantal toonen en asseri oobek.end is 
nteaer ,•roar,an het aantaHooneri en assm berekend is t8·1 T,otaal treinen nteger A-B-C l)'aal aantal berljdingen in alle richti11gen 

151 lregen_Krom_goederen.,;onbekend aantal goederentreinen van de ve!den 154 en 155 18 'fotaal !amen nteger A-B-C otaal gepmiseerd tonnage in al:e richtu1ge11 
nteaer ,•,aarvan t,et aantal tonnen en assen onbekend is 

16l ITegen_Recht_treinen_goederen aantal berij din9en goederentreinen !egen de punt 

nteger in in re-chte stand 

18'. T,otaal assen nteaer A-B-C olaal aepasseerd aantal assen in alle richtinaen 

1~ l otaal_treinen_gemeten aantal treinen ·,an de ve/den '182 en 1133 waarvan 

161 lfegen_Recht_toonen_goederen gepasseerd tonnt>ge goederentreinen tegen de nteoer A-B-C hef. aantal tonnen en assen oemeten is . 

nteger punt in, in rechte ,;l and 18~ Totaal_treinen_geschat aantal treinen van de vel'den 182 en 183 waar.•an 

16 tregen_Recht_assen__goederen gepasseerd aantal assen goederentreinen tegen 1ieger A-B-C het aantal tonnen en assen geschat is. 

Integer ~e pu,t in, in rechte stand 18€ T,otaal_treinen_berekend aantal treinen ·,an de velden 182 en 183 waar.·an 
10: ITegen_Recht_;ioederen_gemeten aantal goederentreinen van de velden 161 en 162 1ieoer A-B-C he! aantal tonnen en assen berekend is. 

nteoer •raarvani het aantal tonnen en assm <Jemeten is 187 , ,otaal _ treinen _ onbekend aanlal treinen van de velden 182 en 183 waar.•an 
1€•. ITegen_Recht__goederen_geschat aantal goederentreinen van de ve!den 161 en 162 

nteger •raarva111 het a311tan tonnen en assm Qeschat is 

161 1Tegen_Recht..:9oederen_berekend aantal goederentreinen van de velden 161 en 162 

nteger A-B-C he! aantal fonnen en assen onbekend is. 

18f ~Vb eal C Zie wi~-selbelastingsfcrmule ,(hoofdstuk 14) 

nteaer •raarvan: met o:mtan tonnen en assen berekend is 18~ Ns eal C Zie \'~sselbelastingsfcrnmile (hoofds!uk 14) 

1€1 tfegen_Recht..:9oederen_oobeken aantal goederentreinen van de velden 161 en 162 191: Belastino baan Wina A-B-C A, 13 ofC 

l:l nteaer •,aar,,an het aantal tonnen en assen onbekend is 191 Selasting sei nwezen ~tring A-B-C , lloflll 
161 •,1ee_Krom_lreinen_goederen aantal berijdingen goederentreinen met de punt 19.: Aantal_gemeten dagen nteger A-B-C zie opmerkingen 

nteaer n1ee1 in kromme stand 

161 ~.1ee_Krom_loonen_goederei1 ~epasseerd lonnt>ge goederentreinen met de 

nteaer ictmt mee in kromme stand 

161 •.1ee_Krom_assen_goederen ~epasseerd aantal assen goederentreinen met de 

nteger punt mee, in kromme stand 75 



2. De velden in de output van de database Baanbelasting 
Nr Weld [Type lsoecificatie Rapportage aesc11njving 

2' jAantal assen_TotaaA otaal li"teger B+C fr otaal aantal gepasseercle assen in de 

,,.. ~eld ITvoe L<..,.,cificatie Raooortaoe Beschri ivina periode 

1 L>Banvaknaam A+B+C ~Ileen voor iniem ,ael:ruik 
12j j,>,antal assen_Totaa -gen, li"teger B+C lfoiaal aant ge.:,asseerde assen 1in de 

: Regio strtn<J max. 2 kar. A+B+C NO., RN, RZ, Z 

' ontract9ebied cijfers strma A+B+C 

periode waa<Yan de aslMI Qerneten is 

2 jAantal assen_Totaa!-ber pntege, B+C [r,otaal aant gepasseerde assen 1in de 

' ontractaebied ler,;ers strtng A+B+C 
periode waarvan de aslast berekend is 

~ Geocode inteaer · 1110 A+B+C 3eocode 
21 f',antal assen_Totaal-gesch integer B+C rr,O(aal aant gepasseercle assen 1in de 

E •/ an smng nax. 5 kar. A+B+C mplacernent volgens ProRai indeling 

7 Naar strtng nax. 5 kar. A+B+C - mplacernent volaens ProRai indeling 

periode waar,•an de aslMI Qeschat is 

2£1,\antal assen_Reiz-totaal !integer C !l'olaal aantal gepasseercle assen van 

f. ~000( srrinn nax. 1 kar. A+B+C A B. C D. ,'Olaens ProRail indeli11g_ 

' ilometrering_van real 1nax 6 cljfers A+B+C decin e punt op pooitie 3, geen 

;oorloocnullen 

eiziQ6streinen in de pert ode 

f 3( l,\antal assen_Reiz-gem 1K1teger C IJ'otaal aoot gepasseerde 8$Sen van 

eiZigerstreinen in de period'e waarvoo 

1( ilometrering_tot real inax 6 cijfers A+B+C ~in e punt op pooitie 3, geen 

,oorloopnullen 

11 engte real rnax 6 cijfers A+B+C ~cin e punt op pooitie 3, geen 

l:le aslast gen1efen is 

3 i,>.antal assen_Reiz-ber linteger C rro1aa1 aant gepasseerde ass.en van 

eizigerstreinen in de perio:fe wmvvan 

l:le aslast berekend is 
;oorloocnullen 

1 paanvaksnelheid rei?igers integer 13 cijfers A+B+C t,o, ao, 100, 140 

1 tiaanvaksnelheid_goederen integer 13 cljfers A+B+C ~o. ao, ·100, 140 

1 pagtomage_totaal real A+B+C otaal gepasseerd tomage over de 

periode gedeekl door het aant 

rneetda;ien 

1 'pagtonnage_reizigers eal A+B+C T otaal gepasseerd tomage 

eizigerstreinen over de periode 

gedeeld door het aantal meetdagen 

11 pag,oma9e-9oede,en eal A+B+C T otaal gepasseerd tonnage 

l;Joederentreinen over de periode 

IJedeeld door het aantal meetdagen 

1 F,ctief_dagtonnage_Tf eal A+B+C 1ctie€ dagtonnage volgens UIC 

·ormule 

111=',ctief_dagtonnage-9r intege, 1,2,3,4,5 a s A+B+C 3roepsindelir>9 baanvak volgens UIC 

ndelina 

1£ Prevfictief_dag tonnage_Tf real B+C , 1ctie€ d agtonnoge volgens 'UIC 

ormu!e in een vooratgaande even 

wore periode 

2C Ontw_TF _% % A+B+C 3ro · van het fie ·eve dagtonnage ten 

opzichte van een voornfgaande e,en 

grore periode 

21 Ontw_ TF _9r .. , .J., A+B+C 3roei van groep van het fictleve 

~een l:lagtonnage ( ,eld 18) ten opzichte van 

!'en voorafgaande even grote periode 

IZie oomerki no,. 

I Z f',antal tr ·nen_Tota integer B+C lrotaal aant gepasseerde treinen in 

i:le periode 

I Z: !'<antal treinen_Reizigers integer C lfoiaal aant gepasseerde 
elzioerstreinen In de pertode 

3 i,>.antal assen_Reiz..gesch pnteger C [Totaal aant gepasseerde assen van 

eizigerstreinen In de pertode waarvan 

l:le aslast geschat is 

l f'.antal assen_Goed-tota intege, C Talaal aantal gepasseerde assen van 

ooederentreinen in ,de periode 

3-a l,\antal assen_Goed-gem integer C :r otaal aantal ge;,asseerde assen van 
iJoetf erentreinen in de ,i,erioqe waarvan 

l:le aslast gen1efen is 

I~ f',antal assen_Goed-ber integer C rra1aa1 aoot gepasseerde assen van 

!Joederentreinen in de :periode waarvan 

l:le aslast berekend is 

13( j,>,antal assen_Goed-gesch ~lteger C lfO(aal aant gepasseerde assen van 

!Joed'erentr ·nen in ,de •periode waarvan 

l:le aslast geschat is 

3 i,>.antal t011nen_Tota -totaal ·nteger B+C IJ'O(aal gepasseerd tonnage 1in de 

l:)eriode 

~ l,\antal tonnen_Tota -gen1 !integer B+C TO(aal gepasseerd tonnage 1in de 

periode waarvan de aslMt gemeten is 

~ l,\antal tonnen_Tot -ber j'lteger B+C T O(aai gepasseerd tonnage ,in de 
periode waar,,.an de aslMt berekend is 

14( i/<antal toonen_Tota 1integer B+C IT' O(aal gepasseerd tonnage ,in de 

rJesch periode waarvan de aslast oeschat Is 

4 l,\antal tonnen_Relz-tota..°" pnteger C IJ'otaal gepasseerd tomage 

eizigersfreinen in de perto<fe 

4 i,>.antal tonnen_Relz-gen1 !Integer C lfotaal gepasseerd tonnage 

eizigerstreinen in de perio<fe waarvan 

t:Je aslast gen1efen is 

l.i: !Aantal tonnen_Relz-ber Nlteger C rr otaal gepasseerd tomage 

eizigersfreinen in de pertod'e waarvan 

de aslast berekend Is 
24 ~antal treinen_ Goederen intege, C i otaal aant gepasseerde 

goederentr . ·nen in ,de pertode 
'4< 1-\antal tonnen_Relz-gesch integer C T otaal gepasseerd tomage 

eizigerstreinen in de period'e waarvan 

:le aslast geschat is 
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Nr Veld Type $pecificatie Rapportaoe Beschrijving 

4o A3ntal tonnen_Goed-totaal integer C lr,otaal gepasseerd tonnage 

Qoetferentreine11 in de pertode 

4€ A3ntal tonnen_Goed-gem integer C lrotaal gepa!ISeerd tonnage 

~ederentreine11 in ,de periode waarvan 

tie aslast qemeten is 

41 A3ntal tonnen_Goed-ber integer C Ir olaal gepasseerd tonnage 

l;Joederentreine11 in de periode waarvan 

~e aslast berekend Is 

4~ A3ntal tonnenc... Goed-gesch integer C Ir olool gepa!ISeerd tonnage 

l;Joederentr ·ne11 in de periode waarvan 

~e aslast 9""Chat is 

4~ S3an•.•akprot'iel_klasse integer B+C ~antal gepasseerde treinen in de 

l _reiz periode met aslastproliel asse 1 

eiZiqers en over io verkeer 

5( Baan•.•akprot'iel_klasse integer B+C Aantal gepasseerde treinen in de 

2_reiz i:>eriode met aslastproliel klasse 2 

eizigers en overig verkeer 

5 Baanvakprot'iel_klasse integer B+C A ant al gepass eerde trei nen in de 

3_reiz periode met aslastproliel asse 3 
eiZigers en overio verkeer 

5. SMnvakproflel_klasse integer S+C ~antal gepasseerde treinen inde 

4_ reiz periode met aslastproliel asse 4 

e!2ia ers en o-.reria verkeer 

Sc BMnvakproflel_klasse 
r ,teger S+C Aootal gepasseerde treinen in, de 

l _goed periode met aslaslproliel asse 1 

i;Joed eren.<erkeer 

54 Baan,• .. akproflel_klasse 1integer S+C Aantal gepasseerde treinen in, de 

2_goed periode met as!astproliel asse 2 

goederenverkeer 

So BMnvakprctiel_klasse !integer B+C Aootal gepasseerde treinen in de 

3_goed periode met aslaslproliel asse 3 

goed erenverkeer 

51.: Soonvakproflel_klMse iinteger S+C Aantal gepasseerde treinen i11 de 

4_goed Periode met aslastproliel asse4 

IJOerl erenverkeer 

57 Aantal_gemeten_dagen iinteger A+B+C ~antal gerneten d'agen in de periode, 

lzi e opmerki ng 

5,< EauiPt'l1entnumn>er 1inteJer S+C Fnuionientnummer van het lx1anv3k 
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TU/e Degradatie in beeld 

Bijlage 11: Aanknopingspunten degradatiemodellen 

In bet literatuuronderzoek dat in het kader van deze afstudeeropdracht is uitgevoerd [SCH07] zijn een 
aantal potentiele aanknopingpunten voor bet opstellen van de methodiek ge'identificeerd. Een tweetal 
klassen van modellen bleek mogelijk geschikt te zijn om als basis te dienen voor de methodiek. De 
mogelijkheden van de Statistical Failure Analysis related methodes en de Reliability by Degradation 
Analysis related methods zullen in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt. Hierbij zal ook de 
uitvoerbaarheid gezien de specifieke kenmerken van de wissels binnen ProRail geanalyseerd worden. 

Bl 1.1 Statistical Failure Analysis related methods 
De Statistical Failure Analysis related methoden beperken zich bij de analyse tot het gebruik van 
levensduur- en faalgegevens. Met behulp van passende verdelingen wordt aan de hand van deze data 
een statistisch model opgezet, waarbij alle faalmechanismen gezamenlijk meegenomen worden. Door 
de Least-squares Estimation of de Maximum Likelihood Estimation te gebruiken kan worden bepaald 
hoe goed het ontwikkelde model aansluit op de waargenomen waarden. Deze methode vraagt een 
grote hoeveelheid levensduur- en faalgegevens om de modelvorrning goed te kunnen doorlopen. 

De aanpak, zoals beschreven in het artikel Analyzing Crack Growth [NEW98] , kan ook onder deze 
klasse methoden worden geschaard, alhoewel door de bi-variabele aanpak wel meerdere 
faalmechanismen kunnen worden onderscheiden. Deze manier van degradatie modelleren is in een 
aantal andere artikelen en onderzoeken uitgewerkt en toegepast [DAG99, NEW04, BAR06]. 

Deze klasse modellen neemt niet direct de unit-to-unit variatie mee, alhoewel deze wel te achterhalen 
is uit de gegevens. Doordat puur wordt gewerkt met faalgegevens en tijdsafhankelijke degradatie 
gegevens niet worden meegenomen is bet niet mogelijk om bet tijdafhankelijke gedrag van de 
objecten te modelleren. Het is mogelijk om de uitkomsten van de methode te gebruiken voor 
onderhoudsbeslissingen, maar door bet ontbreken van unit-to-unit variatie kunnen alleen uitspraken 
over de hele groep objecten worden gedaan en niet over individuele objectstatus. Wei bieden deze 
methodes redelijk betrouwbare mogelijkheden om vanuit de verzamelde gegevens te extrapoleren en 
voorspellingen te doen over de groep objecten [BOG06]. 

Bl 1.2 Reliability by Degradation Analysis related methods 
Het is moeilijk om voor zeer betrouwbare objecten de levensduur goed te analyseren wanneer dit puur 
wordt gedaan op basis van faalmomenten. Wanneer in een dergelijk geval bepaalde karakteristieken 
kunnen worden gei:dentificeerd, waarvan de degradatie in verband kan worden gebracht met de 
betrouwbaarheid van bet object, kunnen er betere resultaten worden behaald. Met behulp van deze 
verbanden kan bet degradatieverloop van een object tot dan toe worden gemodelleerd, waarna er 
voorspellingen kunnen worden gedaan over bet verdere verloop. Dit levert mede door bet beschrijven 
en analyseren van het faalmechanisme beter betrouwbare data op dan de hiervoor genoemde 
methoden. Wei kan bet door de complexiteit van bet degradatieproces moeilijk zijn om bet te 
modelleren en de juiste data te verzamelen [BOG06]. In sommige gevallen is het mogelijk om de 
fysieke degradatie te meten als een functie van de tijd. Daarnaast kan er soms informatie verzameld 
worden via product prestatie degradatie. Beide soorten worden degradatie gegevens genoemd 
[MEE98]. 

Het kwalitatieve degradatiemodel van Doesjka Warrnerdam [WAR05] kan binnen deze klasse worden 
ondergebracht. Ook de eerste vijf stappen van bet ROMDA model dat in bet promotie onderzoek van 
Johan van den Bogaard is ontwikkeld [BOG06] zouden kunnen worden gezien als analyse van de 
degradatie. 

Deze klasse methoden houdt rekening met unit-to-unit variatie en concentreert zich daarnaast op het 
tijdsafhankelijke gedrag van de objecten. Daarmee wordt ook een goede houvast geboden voor bet 
analyseren van de objectstatus en bet voorspellen van de levensduur, mits een faallimiet bekend is 
[BOG06]. 
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Bijlagen 

Bijlage 12: Overzicht invloedsfactoren 

~ 
Movares 

Hieronder is de complete lijst met degradatiefactoren weergegeven, zoals deze met hulp van 
deskundigen is opgesteld ter voorbereiding van de interviews waarin de dominante factoren ZIJn 
gei'dentificeerd. 

Belastingsfactoren Statische en omgevingsfactoren Conditiefactoren 

Aantal treinen Statisch: Wisselgeometrie 
Aantal assen Bodemkwaliteit ondergrond Ballastbed 
Tonnage Initiele toestand wissel Dwarsliggers 
Aslast OmKevinK: Bevestigingsmiddelen 
Recht/krom bereden Hoge temperaturen Tong 
Conditie van de treinen Lage temperaturen Puntstuk 
Cumulatief tonnage Schade verleden (openrijden) Tussenspoorstaaf 
Baanvaksnelheid Vochtigheidsgraad bodem Striikregel 
Werkeliike snelheid Vandalisme Lassen 
Soort vervoer Aanslagspoorstaaf 
Aantal omstellingen Smeerloze glijstoelen 
Acceleratie/afremmen 
Geduwd/ getrokken 

Tabe/ B12-1 : Complete /ijst inv/oedsfactoren op de /evensduur van een wisse/ 
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TU/e 

Bijlage 13: Uitwerking degradatiefactoren 

B 13.1 Belastingfactoren 

Recht/Krom bereden 

Degradatie in beeld 

Wanneer een wissel krom bereden wordt zal de trein zich afzetten tegen bet wissel om de bocht door 
te komen. Hierdoor ontstaan dwarskrachten die bij rechte berijding nauwelijks aanwezig zijn en een 
schadelijkere invloed hebben op bet wissel dan de krachten in de verticale- en lengterichting. Het 
ijzerwerk, de verbindingen met de dwarsliggers en de dwarsliggers zelf warden op een minder 
gunstige manier belast en slijten op een andere manier. De kromme berijding heeft daardoor een 
negatievere invloed op de totale levensduur van bet wissel. 

Naast bet verschil tussen berijding in de rechte of kromme richting maakt bet ook nog verschil of bet 
wissel met de punt mee of tegen de punt in wordt bereden (zie figuur 5-3). De verschillen zijn 
voomamelijk terug te vinden in de manier waarop het puntstuk en de tongbewegingen belast warden 
en slijten. Op deze manier wordt ook de geometrie op een andere manier belast. Bij een rijrichting 
vanaf de voorkant van het wissel, dus tegen de punt in, wordt met name het puntstuk belast. Bij 
berijding met de punt mee, dus vanaf de achterkant van bet wissel, warden de beginpunten van de 
tongen meer belast. 

Gezien de conditiefactoren die voor 
het wissel geYdentificeerd zijn zal de 
tegenrichting door zijn invloed op bet 
puntstuk en de geometrie een grotere 
invloed hebben op het wissel. Daarom 
kan de negatieve invloed van de 
verschillende rijrichtingen als volgt 
van hoog naar laag geordend warden: 

1. Krom tegen 
2. Krom mee 
3. Recht tegen 
4. Recht mee 

i:,•pe Links Recllfs Links 

~ ~ ~ 
Lirts kromteg?n recht teg?n kranrree 

t ~ y 
RE<lts rechtteg?n krom teg?n rE<ltrree 

Figuur Bl 3-1: Jndeling berijding van wissels [GEB06} 
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Vanuit de database Wisselberijding zijn gegevens beschikbaar over bet aantal treinen, tonnage en 
aantal assen wat bet wissel in elk van de vier berijdingsrichtingen passeert. Deze waarden kunnen met 
behulp van correctiefactoren bijgesteld warden naar een meer reele waarde van de belasting die bet 
wissel ondervindt. 
Zo kan bet voor de berijding gecorrigeerd tonnage op de volgende manier berekend warden: 

Tbc= (Akt · T tq} + (Akm · T JmJ + (Art · T,J + (Arm · TrnJ 

Waarbij : 
Tbc= voor berijding gecorrigeerd tonnage 
A1ct = correciefactor krom tegen bereden 
T kt = totaal gepasseerd tonnage tegen de punt in, bij kromme berijding 
A1on = correctiefactor krom mee bereden 
T1on = totaal gepasseerd tonnage met de punt mee, bij kromme berijding 
Art = correctiefactor recht tegen bereden 
T rt= totaal gepasseerd tonnage tegen de punt in, bij rechte berijding 
Arm = correctiefactor recht mee bereden 
T nn= totaal gepasseerd tonnage met de punt mee, bij rechte berijding 

formule B13.1 

Om bovenstaande formule toe te kunnen passen moeten nog de waarden van de correctiefactoren 
vastgesteld warden stellen. Dit kan gebeuren op basis van schattingen door een aantal deskundigen 
waarbij dient te gelden A1ct>A1on>Art>Arm. In de bepaling van de Wisselclassificatie [WIS05] zijn een 
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aantal deskundigen van ProRail regio Zuid om tafel gaan zitten en hebben een schatting gegeven van 
de invloed van het aantal assen over de verschillende berijdingsrichtingen. De percentuele verdeling 
die bij deze schatting is gebruikt geeft een goed beeld hoe de onderlinge verschillen in invloed zijn. 
Dit beeld is samen met een maximum correctie van 115% gebruikt om de volgende beginwaarden 
voor de correctiefactoren vast te stellen: 

Deze factoren dienen door deskundigen goed 
bekeken te worden en eventueel bijgeschaafd 
tot een verbeterde waarde. Vervolgens kan 
voor alle wissels het voor berijding 
gecorrigeerde tonnage worden bepaald. 

Correctiefactor 

"-kt 

"-km 
Art 
Arm 

Bef,!inwaarde 
1.15 
1.12 
1.04 
1.02 

Tabet B13-1: Correctiefactoren berijdingsrichting 

Aslast 
Niet elke wagon of rijtuig weegt hetzelfde, daarom registreert ProRail de aslast van elke trein met 
behulp van Quo Vadis. De aslast is het gewicht dat per as aan de ondergrond afgegeven wordt en is 
een optelsom van de twee wiellasten. Het maakt verschil of een baanvak door veel lichte treinen wordt 
bereden of door weinig zware treinen. Het totaal gepasseerd gewicht kan op dat moment hetzelfde zijn 

Klasse Gem. aslast 
A < 16 ton 
B 16-18ton 
C 18-20 ton 
D 20-25 ton 

maar de invloed die het wissel ervan ondervindt zal 
verschillen. Door de grotere krachten die zij veroorzaken 
hebben zwaardere treinen hebben immers een grotere 
invloed dan lichtere treinen. Om deze reden legt ProRail 
het baanvakprofiel vast. Per treinpassage wordt het totale 
gewicht gedeeld door het aantal assen en ingedeeld volgens 
tabel B 13-2. Deze baanvakprofielen worden vastgesteld 
voor zowel reizigerstreinen als goederentreinen. 

Tabet Bl 3-2: Indeling astast [GEB06} 

Tonnage 
Het tonnage van een trein is de totale massa van de trein. Dit is de basiswaarde die de invloed van de 
trein bepaalt. Een zwaardere trein zal een grotere invloed hebben en het wissel zwaarder belasten dan 
een lichter exemplaar. Het dagtonnage kan warden gezien als een indicatie voor de intensiteit 
waarmee een bepaalde lijn wordt bereden. 

In de spoorsector werkt men vaak met het begrip fictief tonnage. Hierin wordt het verschil in invloed 
van het type vervoer meegenomen door een afzonderlijke waardering van reizigers- en 
goederenverkeer toe te passen. De formule die ProRail hanteert om dit fictieve (dag)tonnage te 
bepalen heeft zijn oorsprong in het UIC fiche 714 [GEB06]. Het type vervoer en de baanvaksnelheid 
waren door de deskundigen beide als van gemiddelde invloed bestempeld. Omdat in deze fictieve 
waarde alsnog rekening wordt gehouden met deze twee invloeden op het wissel is het voor het bepalen 
van de Bruto Belasting beter om het fictieve tonnage te gebruiken dan de gemeten waarde. Oak 
kunnen nu de volgens formule B 13.1 voor berijding gecorrigeerde waarden warden gebruikt om een 
nog realistischer beeld te geven van de invloed van deze tonnages. Oak wordt naar aanleiding van de 
vorige paragraaf in tegenstelling tot de originele UIC formule voor alle typen vervoer gewerkt met een 
aslastfactor. De formule voor het fictieve dagtonnage luidt dan: 

formule Bl 3.2 

Waarbij geldt dat: 
Tr= fictief dagtonnage 
T'vbc = gemiddeld gecorrigeerd dagtonnage reizigers (locomotieven + rijtuigen), uitgedrukt in tonnen 
T'mbc = gemiddeld gecorrigeerd dagtonnage goederen (locomotieven + wagons), uitgedrukt in tonnen 
T'ovbc = gemiddeld gecorrigeerd dagtonnage overige treinen (locomotieven + wagons), in tonnen 
Sv / Sm = snelheidsfactor reizigers- / goederenvervoer 
Av = coefficient om het effect van reizigerslocomotieven mee te rekenen 
Am = coefficient om het effect van goederenlocomotieven mee te rekenen 
K v/miov = aslastfactor door respectievelijk reizigersvervoer, goederenvervoer en overige treinen 
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Voor alle 1 :9 wissels geldt dat de baanvaksnelheid voor kromme berijding 40 km/h is, wat betekent 
dat de in te vullen snelheidsfactor voor al deze wissels een waarde van 1.00 heeft. Verder kan de 
aslastfactor Km bepaald warden door voor elk type vervoer de treinen op basis van de gemiddelde 
aslast in te delen in een van de klassen in tabel B13-2. Na deze indeling kunnen de K-waarden bepaald 
warden volgens de in tabel B13-3 aangegeven classificatie. Voor ').,,., wordt voor alle baanvakken in 
Nederland een waarde van 1.05 aangehouden. Voor Aiu geldt het volgende: ""m = 1,02 wanneer Km = 
1,45 en Aiu= 1,00 wanneer Km = 1,30 of 1,15 en waarbij het gewicht van de locomotieven ca 10% van 
het totale tonnage van de treinen bedraagt. 

ProRail hanteert de classificatie voor het fictieve dagtonnage zoals weergegeven in tabel B 13-4, 
waarbij over het algemeen de eerste drie groepen warden samengepakt als een belastingscategorie . 

K Criterium Grae T 

1.15 Normaal vervoer 1 
1.30 Aantal treinen in C & D-klasse >50 % of 2 

D-klasse > 25% van totaal aantal treinen. 3 

1.45 Aantal treinen in C & D-klasse > 75 % of 4 

D-klasse > 50% van totaal aantal treinen. 5 

Tabet Bl 3-3: Bep a/ing aslastfactor [GEB06} 6 
Tabe/ B 13-4: C/assificatie fictief dagtonnage [GEB06} 

De gemiddelde dagtonnages voor de verschillende soorten vervoer met specificatie voor de 
berijdingsrichting zijn voor alle wissels beschikbaar in de database Baanvakbelasting. Deze database 
is beschikbaar voor de j aren 2004 tot en met 2006 en ook het eerste kwartaal van 2007. Daarbij dient 
wel rekening gehouden te warden met de verandering van de dienstregeling in december 2006, die in 
sommige gevallen een verandering in de belasting van de wissels betekent. Om tot een goede 
inschatting van het fictieve dagtonnage te komen zal men een beginwaarde vaststellen op basis van de 
jaren 2004 tot 2006. Wanneer er onderling grote afwijking tussen de verschillende jaren zal de meest 
recente waarde uit 2006 warden aangehouden, anders wordt het gemiddelde van de drie jaren 
meegenomen als gemiddeld dagtonnage. Tot slot dient te warden nagegaan of er een groot verschil 
bestaat met het tonnage in het eerste kwartaal van 2007. Omdat dit slechts een vrij korte periode is, 
wordt deze waarde niet als basis genomen, maar wel gebruikt ter controle. Elk wissel kan na 
berekening van het fictieve dagtonnage in een bepaalde belastingscategorie warden ingedeeld. 
Vervolgens zal gedurende het onderzoek aan het eind van elk jaar de waarde en classificatie van het 
fictieve dagtonnage indien nodig warden bijgesteld naar aanleiding van de database Baanvakbelasting. 

De waarden die voor de verschillende correctiefactoren warden toegepast in de bovenstaande formules 
zijn al enige tijd geleden bepaald door het UIC. Het is daarom verstandig om deze waarde te 
beoordelen op hun aansluiting met de realiteit en ze eventueel wat bij te schaven. Dit kan door de 
deskundigen binnen Civiele Techniek warden uitgevoerd. 

Aantal assen 
Rijtuigen en wagons hebben over het algemeen twee assen. Locomotieven hebben een grater aantal 
assen waarbij de keuze voor het aantal assen onder meer bepaald wordt door de toegestane aslasten. 
Een trein bestaat uit een of meerdere locomotieven met daaraan een aantal aan elkaar gekoppelde 
rijtuigen of wagons. Voor elke trein wordt door middel van Quo Vadis vastgesteld hoeveel assen hij 
heeft en wat de aslast voor elke afzonderlijke as is. 

Het aantal assen wat een passerende trein bezit heeft nauwelijks invloed wanneer de trein het wissel 
rechtdoor berijdt. Wanneer de trein zich echter door een bocht moet bewegen wordt deze factor wel 
van belang. In een boog of bocht moet een wiel in de buitenbocht een grotere afstand afleggen dan het 
wiel in de binnenbocht. Doordat beide wielen vast op de as gemonteerd zijn, zal de as torderen, of zal 
een van de wielen slippen. Een oplossing hiervoor is om de wieldiameter van het wiel in de 
buitenbocht tijdelijk grater te maken dan die van het wiel in de binnenbocht. Bij treinwielen wordt dit 
gerealiseerd doordat de wielbanden licht taps zijn: aan de binnenkant is de diameter enkele millimeters 
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groter dan aan de buitenkant. Door de centrifugaalkracht en de ligging van de spoorstaven schuift het 
midden van de as enkele millimeters naar buiten, waardoor de diameter van het buitenste wiel tijdelijk 
vergroot en van het binnenste wiel tijdelijk verkleind wordt. Deze techniek werkt goed in bogen met 
een grote boogstraal waar verkanting is toegepast. Verkanting is vanwege de combinatie met 
rechtdoorgaand spoor in wissels niet mogelijk waardoor dit effect daar minder goed werkt en de 
wielflens meer tegen de spoorstaaf aan zal lopen. Wanneer een trein meerdere assen heeft wordt dit 
effect versterkt. De assen die zich nog voor de bocht bevinden en degenen die de bocht al hebben 
doorlopen zorgen ervoor dat de assen in de bocht minder gunstig lopen. De mate van invloed hangt 
niet alleen af van het aantal assen, maar ook van de onderlinge afstand tussen de assen. Hoe meer 
assen zich tegelijkertijd in de bocht zullen bevinden, hoe meer de wielen de spoorstaven zullen 
belasten. 

Het is onduidelijk hoe de relatie tussen het aantal assen, de as-afstanden en de degradatie van het spoor 
samenhangen. Dit zal eerst door ProRail onderzocht en vastgesteld moeten worden voor men over kan 
gaan tot het meenemen van deze invloed. Wanneer een classificatie en bijbehorende invloed wordt 
vastgesteld kan deze er door het toepassen van een correctiefactor voor zorgen dat het fictieve 
dagtonnage wordt omgezet in een meer realistische waarde. 

Acceleratie/afremmen 
Wanneer treinen afremmen of optrekken veroorzaakt dit extra langskrachten op de spoorstaven en het 
andere ijzerwerk waar ze overheen rijden. Zeker wanneer de trein in een bocht rijdt zorgt acceleratie of 
afremmen ervoor dat het krachtenspel op de spoorstaven complexer wordt en van grotere invloed is op 
de kwaliteit van de geometrie. Accelereren en afremmen komt veelvuldig voor op emplacementen en 
minder op de vrije baan. 

Met behulp van Quo Vadis en het TNV is niet direct vast te stellen op welke plaatsen treinen 
afremmen of accelereren. Een indicatie van de hoeveelheid treinen die optrekt of afremt is 
waarschijnlijk wel in de kennis binnen het Traceteam terug te vinden. Aangezien veel 1 :9 wissels zich 
op emplacementen bevinden is het aannemelijk dat zij vaak invloed zullen ondervinden van deze 
belastingfactor. 

Om de wissels te classificeren zal het Traceteam een schatting moeten maken van het percentage 
treinen wat optrekt of afremt op een bepaald wissel. Als basis voor de classificatie zijn schattingen 
gedaan wat betreft de correctiefactoren. Het wissel vervolgens indelen in een van de volgende 
categorieen: 

Cate1;orie Acceleratielafremmen Factor 
1 > 50% 1.10 
2 20-50% 1.07 
3 5-20% 1.03 
4 < 5% 1.00 

Tabet B13-5: Classificatie acceleratie/afremmen 

Na classificatie kan het fictieve tonnage vermenigvuldigd worden met de bijbehorende correctiefactor 
voor de invloed die het wissel van het accelereren en afremmen ondervindt. ProRail dient na te gaan of 
de voorgestelde categorieen en correctiefactoren realistisch zijn en deze indien nodig bij te stellen. Dit 
kan gebeuren met gebruik van de aanwezige kennis binnen de groep Civiele Techniek. Vervolgens 
kan de het fictieve tonnage voor elk wissel aangepast warden op basis van de classificatie. 

B 13. 2 Statische factoren 

Kwaliteit van de ondergrond 
Binnen de categorie statische factoren speelt de kwaliteit van de ondergrond een belangrijke rol 
doordat die bepaalt in welke mate de onderbouw zijn functie op het gebied van stabilisatie en 
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ondersteuning kan vervullen. Het gaat daarbij niet alleen om de soort bodem die onder het wissel ligt, 
ook de manier waarop deze als aardebaan is aangelegd is van belang. 

Tot de onderbouw rekent men de aardebaan, met inbegrip van taluds, bermen en bermsloten, alsook de 
daarin gelegen kunstwerken. Dit is hieronder weergegeven in figuur B13-2. 

maaiveld 

mil 

inspectiepad 
berrn 

kruinbreedte 

s oorafstand: 4_00 rn , 2.00rn ±2_25m 

bevestiging1 l ballast I B_S_ _ K A.B_ 
j 0.1;0.;; .. , ................. •.• L .... O~. \ ~ , 

aardebaan afschot 1 :50 
Figuur Bl 3-2: D warsprofiel dubbelsporige spoorbaan in rechtstand en op maaiveldhoogte [ESV03] 

sloot 

Voor goede ondersteuning van de spoorbaan dient de bodem te beschikken over bepaalde statische en 
dynamische eigenschappen. Statisch gezien moet het beschikken over voldoende draagkracht, 
stabiliteit en aanvaardbaar inklinkingsgedrag. Dynamisch gezien dient de ondergrond te beschikken 
over een bepaalde mate van stijfheid om om te kunnen gaan met de trillingen die de treinen 
veroorzaken en dan met name de laagfrequente trillingen. Wanneer de aardebaan niet stijf genoeg is 
kan dit resulteren in golfbewegingen van de gehele constructie wanneer de trein passeert. Dit 
veroorzaakt extra slijtage aan alle wisselonderdelen [ESV0l] . 

Macroscopisch gezien kan het mechanische gedrag van een bodem onder een spoorbaan m de 
volgende categorieen worden ingedeeld [PRO00]: 

• Gesteente met voldoende sterkte (R) 
• Weinig inklinking en erg goede ondersteuning bij treinbelasting (S3) 
• Gemiddelde inklinking en ondersteuning bij treinbelasting (S2) 
• Veel inklinking en minder geschikte ondersteuning bij treinbelasting (S1) 
• Erg veel inklinking en slechte prestaties in ondersteuning bij treinbelasting (So) 

Naar aanleiding van geotechnische karakteristieken en hydrogeologische omstandigheden kunnen 
verschillende grondsoorten binnen deze kwaliteitscategorieen worden ingedeeld. De meest 
voorkomende grondsoorten in Nederland en de bijbehorende kwaliteit zijn hieronder weergegeven in 
tabel B13-6. In figuur B13-3 is te zien waar deze grondsoorten zich in Nederland onder de 
railinfrastructuur bevinden. Het grootste gedeelte van het spoorwegnet en dus ook de meeste wissels 
bevinden zich op zandgrond. 

Nederlandse Geotechnische classificatie Hydrogeologische K waliteitscategorie 
grondsoort omstandigheden spoorbodem 

Gesteente ()age variabiliteit) - R (zeer goed) 
Vast gesteente Gesteente (gemid. variabiliteit) - S3 (goed) 
Grind Grond met <5% fijne korrels (<60u) 
Zand Gesteente (hoge variabiliteit) Goed S3 (goed) 
Loss Zand met <5% uniforme fijne korrels 

Slecht S2 (gemiddeld) Grovere zeeklei Grond met 5-15% fijne korrels 
Fijnere zeeklei Schist met PI>7 Goed S2 (gemiddeld) 
Rivierklei Silt met PI>7 

Grond met 15-40% fijne korrels Slecht S1 (matig) 
Verbrijzelde steen 
Silt licht plastisch - S1 (matig) 
Grond met >40% fijne korrels 

Veen Organische grond - So (slecht) 
Tabet Bl 3-6: Kwaliteit van de grondsoorten in Nederland, gebaseerd op [PRO00] 

84 



Bijlagen 
~ 

Movares 

De ondergrond onder elk wissel kan binnen bovenstaande kwaliteitscategorieen warden ingedeeld. Op 
dat moment is er rekening gehouden met de statische eigenschappen van de bodemsoort. Er is binnen 
ProRail echter weinig bekend over de stijfheid van de verschillende ondergronden, terwijl deze ook 
van invloed is op bet functioneren van de ondergrond. Naast deze eigenschappen van de verschillende 
grondsoorten is ook de aanleg van de ondergrond van belang. Een goed bodemtype kan bij verkeerde 
aanleg onder en rond de spoorbaan zorgen voor slechtere omstandigheden dan de grondsoort zelf doet 
vermoeden. Ook kunnen de mindere punten van sommige grondsoorten nauwelijks invloed hebben 
wanneer de aanleg van de ophogingen en afwateringsmiddelen goed is uitgevoerd of wanneer er 
andere grondsoorten zijn gebruikt om de ondergrond te verbeteren. 

N EDER LAND GRO ND SOORTEN EN BODEMTYPEN 

A. GRON DSOORTEN EN BODEMTYP EN 
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Figuur Bl 3-3: Grondsoorten in Nederland en de spoorinfrastructuur [BOSO]}, [MOV06} 
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Wanneer alleen naar bodemsoort wordt gekeken kan de ondergrond onder een wissel vrij gemakkelijk 
worden ingedeeld in een bepaalde categorie. Dit kan gebeuren met behulp van geologische kaarten en 
indien nodig bodernmonsters en grondwatermetingen. Er kan op dit moment echter niet eenduidig 
worden vastgesteld hoe de classificatie van een bepaalde grondsoort veranderd dient te worden, 
wanneer de dynamische eigenschappen en de aanleg worden meegenomen in het kwaliteitsniveau. 
ProRail zal dus aan het begin van de onderzoeksopzet moeten bepalen wanneer de aanleg een bepaald 
bodemtype van kwaliteitscategorie doet veranderen. Daarbij zal men vooral moeten letten op de 
kwaliteit van de afwatering en hoe de combinatie van bodemsoorten (bijvoorbeeld zand gestort op 
klei) uitwerkt op de inklinking en draagkracht van de ondergrond. Daarnaast kan men met behulp van 
sensoren metingen verrichten aan het dynamische gedrag wat verschillende grondsoorten vertonen 
wanneer een trein passeert. Dit kan dan vervolgens meegenomen worden in de classificatie van de 
verschillende bodemtypen. 

Initiele conditie van het wissel 
De initiele conditie van het wissel kan gezien worden als een soort uitgangspunt van waaruit het wissel 
gaat degraderen. Over het algemeen wordt het wissel aan het begin van zijn levensduur in de 
infrastructuur geplaatst en bevindt zich dan op in principe binnen de vereiste specificaties. Het is zo 
goed als onmogelijk om het wissel gedurende zijn levensduur nog boven dit kwaliteitsniveau uit te 
laten komen. Wanneer het wissel zich na installatie minder gunstig binnen of zelfs buiten deze specifi
caties bevindt heeft het daarmee al een achterstand opgelopen ten opzichte van goed gei'nstalleerde 
wissels. Daarom is het van belang een kwaliteitscijfer voor de initiele conditie vast te stellen. 

Het installeren van een nieuw wissel valt onder de supervisie van de afdeling Infraprojecten. Het 
wissel wordt in de fabriek gebouwd en gecontroleerd en de maatvoering wordt vastgelegd. Vervolgens 
gaat het wissel in delen naar de bouwplaats en wordt in de infrastructuur gelegd. Na de assemblage 
vindt er een hermeting plaats en uiteindelijk wordt een derde meting verricht. Ook deze beide 
metingen worden geregistreerd. De aannemer moet hiermee aantonen dat het wissel conform afname 
protocollen en bouwtekening is gemaakt en geplaatst. Tijdens de oplevering wordt de maatvoering 
nogmaals gecontroleerd in bijzijn van de beheerder of van de PCA namens de beheerder. 

Na de oplevering wordt het wissel overgedragen van Infraprojecten naar de beheerder. Er moeten dan 
een aantal revisie bescheiden geleverd worden door de projectmanager: een SAP revisie 
(wisselonderdelen, type nr's, leverancier etc.) en de meetstaat maatvoering en ligging. Het Traceteam 
heeft het wissel vanaf dat moment weer in beheer en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
onderhoud. Via de meetstaten is het Traceteam goed op de hoogte van de initiele conditie van het 
gei'nstalleerde wissel en het is dus goed mogelijk hier een beoordeling op te baseren. 

Voor de bouw en installatie van een nieuw wissel worden een aantal specificaties vastgesteld waaraan 
het wissel dient te voldoen. Met behulp van de meetstaat maatvoering en ligging die na installatie 
wordt aangemaakt binnen ProRail kan worden vastgesteld hoe de initiele conditie van het wissel te 
classificeren is. Voor elk meetpunt kan daarbij de initiele conditie worden ingedeeld in een van de 
volgende vier categorieen, die ook grafisch zijn weergegeven in figuur B 13-4: 

1. Minder dan 50% afwijking van de streefwaarde t.o. v. boven- of ondermarge 
2. Tussen 50% en 100% afwijking van de streefwaarde t.o.v. boven- of ondermarge 
3. Tot 10% afwijking buiten de gespecificeerde marges 
4. Meer dan 10% afwijking buiten de gespecificeerde marges 

Nadat voor alle meetpunten de afwijking ten opzichte van de 
streefwaarde is bepaald kan de initiele conditie vervolgens 
worden geclassificeerd naar aanleiding van de gemiddelde 
waarde van deze afwijkingen. Wanneer er vergeleken met het 
gemiddelde een of meerdere grote uitschieters richting de 
ondergrens zijn kan het wissel in een lagere categorie worden 
ingedeeld dan men naar aanleiding van het gemiddelde zou doen. 
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ProRail dient a\lereerst na te gaan of de categorieverdeling op deze wijze toereikend is om 
verschillende invloeden te verklaren. Hierbij dient gekeken te warden naar het aantal beschikbare 
categorieen en de Jigging van de grenzen tussen de categorieen. Vervolgens dient voor de wissels in de 
steekproef bepaald te warden in welke categorie hun initiele conditie vie! en wat de invloed hiervan is 
op het verloop van hun levensduur. Hierbij moet bijvoorbeeld warden onderzocht of een mindere 
initiele conditie leidt tot snellere degradatie of dat het wissel enkel een lagere uitgangsconditie heeft 
maar vervolgens hetzelfde degradatie tempo heeft. 

Bl 3.3 Conditiefactoren 

Wisselgeometrie 
De trein dient goed door het wissel gedragen en geleid te warden. Om dat te kunnen garanderen dient 
de geometrie van het wissel binnen bepaalde grenzen te vallen. Onder geometrie valt zowel de 
maatvoering, waarbij vooral de in- en uitlopen van het puntstuk belangrijk zijn als de Jigging van het 
wissel, waarbij gedacht moet warden aan afwijkingen in hoeken, onderdelen en afstanden tussen 
onderdelen. 

De geometrische kwaliteit van het wissel vermindert bij gebruik door de krachten die op het wissel 
inwerken. Dwarsliggers kunnen zijwaarts in het ballastbed verschuiven, erin verzinken of kromtrekken 
door onvoldoende ondersteuning, wat allemaal zal resulteren in vervormingen in het ijzerwerk en 
afwijkingen van de gespecificeerde geometrie. Ook kunnen losse bevestigingsmiddelen of slijtende 
onderdelen leiden tot extra krachten waardoor onderdelen beschadigen of verplaatsen. Kleine 
onderhoudsmaatregelen als opstoppen en slijpen helpen om de geometrie van het wissel te herste\len. 
Wanneer dit tijdig gebeurt zal de schade gering en vrijwel volledig te herstellen zijn. Wordt er te lang 
gewacht, dan kunnen afwijkingen deels blijvend blijken te zijn. Door de extra krachten die een 
slechtere geometrie te verwerken krijgt ontstaat een soort negatieve spiraal. Wanneer deze niet door 
onderhoud doorbroken wordt zal de levensduur van het wissel versneld verminderen. 

Vanuit het onderhoud (uitgevoerd door PCA) wordt het wissel jaarlijks gecontroleerd op zijn 
maatvoering en Jigging met behulp van mallen en handmeetapparatuur. Dit wordt geregistreerd en 
afwijkingen ten opzichte van de Instandhoudingsspecificatie warden zonodig hersteld. In figuur B 13-5 
is weergegeven op welke punten er geometrische metingen kunnen warden verricht aan het wissel. Op 
ieder van deze punten kan warden bepaald of er een horizontale, verticale of vormafwijking buiten de 
in het IHD aangegeven tolerantiegrenzen is [IHD05]. Na bepaling van deze afzonderlijke afwijkingen 
kan met behulp van nader te bepalen wegingsfactoren de geometrie warden ingedeeld in een van de 
volgende categorieen: 

1. Geometrie binnen toegestane grenzen 
2. Geringe geometrische afwijkingen buiten de bodemwaarden 
3. Gemiddelde geometrische afwijkingen buiten de bodemwaarden 
4. Sterke geometrische afwijkingen buiten de bodemwaarden 
5. Zeer sterke geometrische afwijkingen buiten de veiligheidswaarden 
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Figuur Bl3-5: Geometrische meetpunten aan een wissel [ZWA06} 
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ProRail zal allereerst moeten bepalen waar de grenzen tussen de verschillende categorieen moeten 
liggen en op welke manier de verschillende afwijkingen gewogen meegenomen moeten worden in de 
totaalscore voor de geometrie. Het is al duidelijk <lat de maatvoering en ligging rond het puntstuk van 
belang is. De overige belangrijke punten en het samenvoegen tot een gewogen totaal dienen echter nog 
bepaald te worden. Vervolgens zal men moeten onderzoeken wat de invloed van een slechte geometrie 
op de levensduur van het wissel is. Daarbij moet onder andere aandacht worden besteed aan de 
overgang van een wissel naar de verschillende categorieen (is deze regelmatig of verspringt het, wordt 
de geometrie door onderhoud altijd teruggebracht naar categorie 1, etc.) en naar de invloed die de 
levensduur van het wissel ondervindt wanneer het wissel een tijdlang grotere geometrische 
afwijkingen heeft. Dit zal verder worden uitgewerkt in de beschrijving van de onderzoeksopzet. 

Ballastbed 
Het ballast is een van de spooronderdelen waarvan het gedrag weinig bekend is en lastig te monitoren. 
De voomaamste functies van het ballastbed zijn het ondersteunen van de constructie, het opvangen 
van krachten en afwatering. Er worden verschillende materialen toegepast als ballast, met name 
steenslag, grind en gebroken grind. De belangrijkste kwaliteiten van deze materialen zijn hardheid, 
goede korrelverdeling en slijtvastheid. De scherpe randen veroorzaken wrijving tussen de steentjes 
waardoor drukkrachten goed opgevangen kunnen worden. De grootte van de steentjes varieert tussen 
de 25 en 60 mm. De vervuiling wordt gemeten aan de hand van het percentage fijne deeltjes (kleiner 
dan 20 mm) in het ballastmateriaal. Als beginwaarde voor het percentage fijne deeltjes wordt 
maximaal 5% aangehouden [ESV0l , PRO00] . 

Door de treinbelasting en het opstoppen raken de steentjes 
afgerond en vormt zich fijn materiaal wanneer het 
ballastbed veroudert. Naast vervuiling door deze fijne 
deeltjes die ontstaan door slijtage van het ballast vindt er 
ook vervuiling plaats door externe bronnen zoals de 
bodem, lucht, vegetatie en overrijdend transport. Door 
deze slijtage en vervuiling neemt de stijfheid van het 
ballastmateriaal af en treedt er meer elastische vervorming 
op. De functie van het ballastbed bij het opvangen van 
krachten verslechtert hierdoor en ook het profiel van het 
ballastbed kan veranderen. Dit vergroot de belasting van 
de dwarsliggers en het ijzerwerk, die hierdoor op hun beurt 
harder zullen slijten. Daarnaast is een vervuild ballastbed 
minder bestand tegen dwarskrachten en de slechtere afwa- Figuur B13-6: Vervuilde ballast [DUI06} 

tering kan bevriezing en het aantasten van houten dwarsliggers tot gevolg hebben [ESV0l, LIC04]. In 
figuur B 13-6 is spoor met daaronder vervuild ballast te zien. Dit is duidelijk te herkennen door de 
hoeveelheid vegetatie die op het ballast groeit. 

Met behulp van opstoppen kan de functie van het ballastbed grotendeels worden hersteld. Boven een 
niveau van 50-70% vervuiling is het echter niet mogelijk om alleen door opstoppen een blijvende 
verbetering te bewerkstelligen. Het ballast dient dan gereinigd of vervangen te worden. De ballast 
raakt niet gelijkmatig vervuild en dus neemt de kwaliteit van het ballast ook niet gelijkmatig af. Het 
ijzerwerk boven meer vervuilde stukken zal meer te verduren hebben dan dat boven schonere stukken 
en dit zal weer negatief doorwerken op de kwaliteit van het ballastbed onder die stukken. Hierdoor 
ontstaat een soort negatieve spiraal, die door middel van onderhoudsacties doorbroken dient te worden 
[ESV0l, LIC04]. 

Het is niet direct mogelijk om een kwaliteitscijfer vast te stellen voor het gehele ballastbed onder het 
wissel. Verschillende stukken kunnen een verschillende mate van vervuiling hebben en daardoor ook 
een andere invloed op het bovenliggende gedeelte van het wissel. W anneer gekeken wordt naar de 
opbouw van het wissel kunnen een aantal verschillende 'stukken' ballast worden ge"identificeerd: het 
gedeelte rond de tongbeweging, het gedeelte rond de tussenspoorstaaf en wisselboog en het gedeelte 
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rond het puntstuk. Dit is weergegeven in figuur B 13-7. Gezien de manier waarop de treinbelasting in 
ieder van deze gedeeltes wordt opgevangen is redelijkerwijs aan te nemen dat het ballast binnen elk 
gedeelte op gelijke wijze vervuilt en degradeert. 

Voor elk van deze gedeeltes kan worden vastgesteld wat de conditie van het ballastbed daar is. Deze 
conditie kan vervolgens in een van de volgende vier categorieen worden ingedeeld [LIC04]: 

1. Schoon: vervuiling <10% 
2. Gering vervuild: 10-20% 
3. Vervuild: 20-40% 
4. Zeer vervuild: >40% 

.---------- voorkant wissej 
,-------aanslagspoorst~af 

tongspits ~ ktemming 
tong 1 . : 1 mathematisch punt 

. . . . . . . . . _w~~~[ein_d. ; 
r··-·----···-···-··-·--·····-··-_····-_··-_····_···-:· • 
l .. 

L halve longbeweging 

Figuur B13-7: Verdeling ballastbed 
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zijstuk 

~
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Op dit moment wordt de vervuiling van het ballast door ProRail vooral door middel van visuele 
inspectie bepaald. Hierbij wordt met name naar de hoeveelheid vegetatie en het profiel van het 
ballastbed gekeken. Aan de hoeveelheid vegetatie is de inteme vervuiling van het ballastmateriaal 
deels af te lezen, maar het biedt niet voldoende aanknopingspunten om gedegen uitspraken te doen 
over de kwaliteit van het ballastbed. Het is mogelijk om een aantal verschillende zeven te gebruiken 
om te bepalen wat het gehalte aan fijne korrels is in het ballast. Binnen de handmeetapparatuur is 
echter ook een Georadar beschikbaar die het mogelijk zou kunnen maken om uitspraken te doen over 
het profiel en de kwaliteit van het ballastbed en een deel van de onderliggende bodem [ESV0l, 
EUR07]. Er zijn Georadar gegevens beschikbaar voor een aantal Nederlandse wissels. Deze zouden 
kunnen worden gebruikt om relaties te leggen tussen de inteme conditie van het ballastbed en de 
exteme signalen die kunnen worden gemeten. 

Allereerst zal ProRail moeten werken aan een manier om de mate van vervuiling van het ballastbed 
vast te stellen. Hierbij kan gekeken worden naar het gebruik van de Georadar of het zeven van 
ballastmonsters. Verder dient ProRail te bepalen wat de invloed van de vervuiling van elk van de 
delen op de slijtage van het wissel is door de slechtere afwatering en het verminderd steunvermogen. 
Bijvoorbeeld welke wisselonderdelen bij een matige vervuiling meer slijtage ondervinden en wat de 
invloed van deze vervuiling daardoor op de gehele levensduur is. Vervolgens kan dan worden bepaald 
hoe een kwaliteitscijfer voor het gehele ballastbed bepaald kan worden en wat de uitwerking hiervan is 
op de levensduur van het wissel. 

Houten dwarsliggers 
De dwarsliggers bieden opleg- en bevestigingsmogelijkheden voor de spoorstaven en overige ijzeren 
wisseldelen. Daarbij dienen ze ervoor te zorgen dat de spoorwijdte en overige wisselgeometrie 
gehandhaafd blijft. Zij nemen de krachten die op de spoorstaaf worden uitgeoefend over en brengen 
deze zoveel mogelijk gespreid over op het ballastbed. Om deze functie goed te kunnen vervullen 
dienen de houten dwarsliggers gedurende lange tijd bestand te zijn tegen mechanische inwerkingen en 
weersinvloeden. Om dit te bereiken werden de houten dwarsliggers voor zij geplaatst werden 
behandeld met creosoten. Deze behandeling voorkomt biologische aantasting door bijvoorbeeld 
schirnmels en insecten en de stabiliteit van de dwarsliggers wordt vergroot doordat het hout minder 

89 



TU/e Degradatie in beeld 

uitzet en inkrimpt. Over het algemeen hangt door deze behandeling de levensduur van de behandelde 
houten dwarsliggers niet zozeer meer af van verwering. Voomamelijk de invloed van mechanische 
effecten wordt van belang, al hangt de daaruit voortkomende degradatie we\ samen met verwering van 
de dwarsliggers. De levensduur van verschillende behandelde houtsoorten verschilt. Zo wordt de 
levensduur van grenen geschat op 20 tot 25 jaar, van beuken op 30 tot 40 jaar en van eikenhout op 40 
tot 50 jaar [ESV03, LIC04]. 

Zoals gezegd hebben de houten dwarsliggers met name te lijden van mechanische invloeden. In figuur 
B13-8 is weergegeven hoe de krachten op de spoorstaaf doorwerken op de verbinding met de 
dwarsligger. Met name wanneer het wissel krom bereden wordt, wordt de spoorstaaf door de 
dwarskracht door middel van een draaipuntwerking aan een kant ingereden in het hout van de 
dwarsligger. Bij klein onderhoud zullen vervolgens de bevestigingsmiddelen aangedraaid worden om 
te voorkomen dat de spoorstaaf te los komt te zitten. Wanneer de spoorstaaf meer dan 3 mm in het 
hout is ingereden wordt er een ijzeren plaat tussen de spoorstaaf en de dwarsligger geplaatst. Deze 
zorgt voor een betere krachtenverdeling doordat de belasting over een groter oppervlak wordt 
gespreid. Toch zal ook deze plaat na een tijd in het hout ingereden worden. Na het inrijden kan er in 
ontstane opening water binnen dringen en zorgen voor snelle afname van de kwaliteit van de 
verbinding. Wanneer deze inrijding bij een aantal (opeenvolgende) dwarsliggers te groot is geworden 
kan de spoorwijdte niet meer gegarandeerd worden en dienen de dwarsliggers vervangen te worden. 

~ I l' 
Q 

C 

Figuur Bl 3-8: Krachten op de bevestiging van de spoorstaaf Figuur BJJ-9: Scheuren in een dwarsligger [DU/06} 

Wanneer de dwarsligger door het ballastbed niet goed genoeg ondersteund wordt zal het hout door de 
ongelijke verdeling van de belasting gaan kromtrekken. Hierdoor kan de dwarsligger zijn functie in de 
stabiliteit en ondersteuning van de bovenliggende wisselonderdelen niet meer goed uitvoeren. 
Opstoppen kan dit probleem grotendeels verhelpen, maar het kan voorkomen dat de vervormmg 
gedeeltelijk blijvend is en dan dient de dwarsligger vervangen te worden. 

De bouten die in het hout worden aangebracht worden in veel te kleine gaten geschroefd, waardoor zij 
in het begin niet zullen bewegen onder de grote krachten en daardoor goed in staat zijn om deze 
krachten over te brengen op de dwarsligger. In de loop van de tijd zullen de gaten langzaam wijder 
worden en de bouten zullen meer bewegingsvrijheid krijgen. De extra krachten die hierdoor ontstaan 
kunnen leiden tot scheuren over de lengterichting van de dwarsligger zoals te zien is in figuur Bl3-9. 
Deze scheuren laten ook water en andere invloeden toe tot binnenin het hout van de dwarsligger en 
zullen daardoor de degradatie van de dwarsligger versnellen. W anneer de scheurvorming begint op te 
treden brengt men vaak ijzeren banden aan rond de dwarsliggers om het effect tegen te gaan [ESV0 l]. 

Op dit moment worden de dwarsliggers enkel visueel geYnspecteerd en beoordeeld, waardoor er 
weinig bekend is over de inteme kwaliteit van het hout. Men neemt dus alleen maatregelen naar 
aanleiding van emstige afwijkingen die aan de buitenkant te zien zijn, terwijl het ontstaan hiervan 
rnisschien al veel eerder ontdekt had kunnen worden. ProRail beschikt niet over direct over expertise 
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op het gebied van de degradatie van het hout en de uitwerking van de mechanische invloeden en 
verwering. Men zal dus een meetmethode moeten ontwikkelen die kan warden gebruikt om de 
kwaliteit en restlevensduur van de houten dwarsligger te schatten. 

Hierbij is het van belang dat er inzicht ontstaat in wat er met de dwarsligger gebeurt gedurende zijn 
levensduur en hoe men op een gemakkelijke manier kan bepalen wat de conditie van een bepaalde 
dwarsligger is en wat dit betekent voor de dwarsligger gedurende de verdere verloop van de 
levensduur. De mate van verrotting, scheurvorming en inrijding, de afname van de stevigheid, de 
integriteit van het materiaal en overige degradatie moet warden samengenomen en gecombineerd om 
tot een bepaalde classificatie van de dwarsligger te komen. Het beste kunnen gegevens van een grote 
steekproef warden gebruikt om bepaalde trends en effecten vast te stellen en te bepalen hoe de 
conditiecategorieen ingericht moeten worden. Deze generalisatie van het gedrag van dwarsliggers zou 
dan kunnen warden toegepast bij het beoordelen van de wissels die tijdens het onderzoek bekeken 
warden. Er moet hierbij zeker rekening gehouden warden met de invloeden die bepaalde delen van het 
wissel, zoals het puntstuk, extra op een dwarsligger uitoefenen. 

Bevestigingsmiddelen 
De bevestigingsmiddelen warden gebruikt om de spoorstaven en andere ijzeren wisseldelen aan de 
dwarsliggers te bevestigen. De bevestigingsmiddelen houden de spoorwijdte binnen bepaalde grenzen 
door de spoorstaven op hun plek te houden en spelen een rol in het overdragen van de krachten van de 
spoorstaaf naar de dwarsliggers. Ook zorgen de bevestigingsmiddelen voor het dempen van trillingen 
en elektrische isolatie. Er bestaan zowel directe bevestigingen, waarbij dezelfde bevestigingsmiddelen 
zowel de spoorstaaf als de eventuele onderlegplaat op de dwarsligger vastzetten als indirecte 
bevestigingen, waarbij de spoorstaaf via een tussenelement is verbonden met andere 
bevestigingsmiddelen dan waarmee het tussenelement aan de dwarsligger is verbonden. In beide 
categorieen wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen elastische en starre verbindingen [ESV03]. In 
figuur B 13-8 is een indirecte bevestiging door middel van een rughellingplaat te zien. 

Bij degradatie van de bevestigingsmiddelen draait het met name om de achteruitgang van de 
bevestiging aan de dwarsligger, al krijgt men soms ook te maken met beschadigde of gebroken 
bevestigingen. De degradatie van de bevestiging hangt over het algemeen nauw samen met de 
degradatie van de dwarsliggers . Als gevolg van een combinatie van mechanische invloeden en 
verwering gaat de bevestiging achteruit doordat de moeren los kunnen trillen, de bevestiging in het 
hout gereden wordt en de bouten meer speling in het hout krijgen. In alle gevallen krijgt het op de 
dwarsligger vastgezette onderdeel meer speling en kan de belasting door de trein minder goed 
opgevangen warden. De extra krachten die het onderdeel, de bevestiging en de dwarsligger door de 
speling ondervinden zullen zorgen voor versnelde degradatie. Dit effect zal slechts gering zijn 
wanneer er een moer wat losser zit, maar wanneer verschillende bevestigingen speling toestaan zullen 
de effecten duidelijker merkbaar warden. Dit zal met name voorkomen rond het einde van de 
levensduur van het wissel, de dwarsliggers worden dan slechter en het is niet meer mogelijk om de 
bevestigingen door middel van onderhoud terug te brengen in de gewenste staat. De effecten van de 
conditie van de bevestigingsmiddelen op de levensduur van het wissel zullen dan ook vooral aan het 
einde van de levensduur merkbaar zijn [LIC04]. In figuur Bl3-10 zijn een aantal voorbeelden van 
problemen met bevestigingsmiddelen weergegeven. 

Figuur Bl 3-10: Roestende veerklem; Losse moer in rughellingplaat; Ontbrekende bouten [DU106] 
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Losse moeren kunnen bij klein onderhoud weer worden aangedraaid, met name wanneer ze los zijn 
geraakt als gevolg van trillingen en wanneer er slechts een geringe inrijding is. Wanneer de 
bevestiging te ver is ingereden of de bouten teveel speling krijgen dienen andere maatregelen genomen 
te worden zoals het plaatsen van ijzeren platen en coils en het verplaatsen van bouten. Op een gegeven 
moment is het niet langer mogelijk de bevestiging terug te brengen naar de gewenste toestand. Dan 
dient men in ogenschouw te nemen hoeveel verbindingen aan problemen onderhevig zijn en passende 
maatregelen te nemen in de vorm van het vervangen van dwarsliggers of, wanneer de spoorwijdte in 
het geding komt, het vervangen van het wissel. Deze opname van de conditie van de bouten en moeren 
gebeurt nu vooral via visuele inspectie. 
De conditie van de bevestigingsmiddelen kan geclassificeerd worden op basis van het percentage 
loszittende/kapotte bouten. Hierbij moeten loszittende bouten en moeren rond belangrijke delen die 
veel krachten te verwerken krijgen, zoals het puntstuk, strijkregel en de tong, apart beken worden 
omdat zij meer invloed zullen hebben op de degradatie van het wissel. Er wordt in de 
instandhoudingspecificatie onderscheid gemaakt tussen verticale, staande bouten en liggende bouten 
[IHD05]. Dit onderscheid is overgenomen in de classificatie van de conditie. Het wissel kan na 
opname bij een inspectie ingedeeld worden in een van de volgende categorieen, in alle gevallen dient 
van de mogelijke klasseringen de laagste overgenomen te worden voor het hele wissel: 

Categorie Staand (strijkregel/tong) Staand ( overig) Liggend 
(puntstuk/strijkre~el/ton~) 

1 0 < 2% los 0 
2 1-5 bouten los, max. 2 2-10% los, bij max. 2 1 bout los per onderdeel 

naast elkaar (5=BW) steunpunten naast elkaar (l=BW) 
alle bouten los (10%=BW) 

3 > 5 bouten, < 15% los, bij 10-15% los, bij max. 3 2 bouten los per onderdeel 
max. 3 steunpunten naast steunpunten naast elkaar (2=VW) 
elkaar alle bouten los alle bouten los (15%=VW) 
(15%=VW) 

4 > 15% los of meer dan 3 > 15% los of meer dan 3 > 2 bouten los per onderdeel 
steunpunten naast elkaar steunpunten naast elkaar of 2 los met minder dan 2 
geheel los geheellos vaste bouten ertussen 

Tabel Bl 3-7: Classificatie bevestigingsmiddelen 

ProRail zal moeten onderzoeken wat de invloed van de verschillende categorieen is op de 
degradatiesnelheid en de levensduur van het wissel. Hierbij dient de nadruk te liggen op het einde van 
de levensduur, omdat de bevestigingsmiddelen dan hun invloed zullen laten gelden. Verder kan er 
bekeken worden welke samenhang en relaties er bestaan tussen de conditie van de dwarsliggers en die 
van de bevestigingsmiddelen 

Puntstuk 
Het puntstuk bevindt zich in het hart van het wissel waar de twee sporen elkaar kruisen (zie figuur 
B 13-7). Het zorgt ervoor dat de wielflenzen ongehinderd de kruising van de spoorsta ven overbruggen. 
Bij 1 :9 wissels worden alleen vaste puntstukken toegepast, waarbij het wiel door de vleugels via een 
korte onderbreking wordt overgebracht van de tussenspoorstaaf naar het puntstuk. Het puntstuk wordt 
zo ontworpen dat het passerende wiel zoveel mogelijk ondersteund blijft en tevens een vrije doorgang 
van de wielflens heeft. Doordat de wielen een opening moeten overbruggen wordt het puntstuk 
onderworpen aan grote dynamische en slagkrachten. Ter hoogte van de opening is op de andere 
spoorstaaf een strijkregel aangebracht die ervoor zorgt dat de trein op de juiste wijze over het puntstuk 
wordt geleid. Het puntstuk kan bestaan uit een aantal bewerkte spoorstaven, kan als geheel gegoten 
zijn uit mangaanstaal of het kan een smeedstalen middenblok met daaraan gelaste stukken spoorstaaf 
hebben. Mangaanstalen puntstukken zijn meer slijtvast dan de andere twee typen en worden daarom 
toegepast in zwaarder belaste wissels [ZW A02, LIC04, W AR05]. 
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De genoemde dynamische en slagkrachten die door de treinwielen op het puntstuk worden uitgeoefend 
zorgen voor slijtage. Dit is terug te zien in braamvorming, uitbrokkelen, uitholling, scheuren en 
breuken. Met name door de toenemende s\agwerking kan een negatieve spiraal ontstaan en za\ het 
puntstuk steeds sneller achteruit gaan. De vorm van het puntstuk kan hersteld worden door slijpen en 
oplassen. Wanneer het puntstuk met behulp van deze maatregelen niet langer kan worden herste\d 
wordt het vervangen. Bij erg zwaar belaste wissels kan dit wel drie maal per jaar gebeuren. Doordat 
het puntstuk bij s\echte conditie kan worden vervangen lijkt het maar weinig invloed te hebben op de 
gehele levensduur van het wissel. De grote krachten die het puntstuk ondervindt hebben echter niet 
alleen invloed op het puntstuk zelf, maar ook op de geometrie van de omliggende constructie en de 
conditie van de onderliggende delen als dwarsliggers, ballast en bodem. Hoe slechter de conditie van 
het puntstuk des te meer krachten dienen de om- en onderliggende delen op te vangen. Wanneer het 
puntstuk zelf vervangen is zullen de gevolgen van deze krachten we! merkbaar blijven in deze delen 
en daarmee is de levensduur van het gehele wissel bei"nvloed [LIC04] . 

Alhoewel het duidelijk is dat de invloed van de conditie van het puntstuk veroorzaak wordt door de 
grotere krachten die op het wissel inwerken is het onduidelijk hoe de relatie tussen de conditie van het 
puntstuk en de verslechtering van de omringende geometrie, dwarsliggers en ballastbed ligt. Deze 
relatie en een classificatie van de conditie en de bijbehorende invloed zal onderzocht moeten worden 
door ProRail. De conditie van het puntstuk wordt bepaald door visuele inspectie, de classificatie 
hiervan dient nader bepaald te worden. De bepaling en classificatie van de overige onderdelen is in de 
voorgaande secties beschreven. Vervolgens zal men moeten trachten een verband te leggen tussen de 
conditie van het puntstuk en ontwikkelingen in de degradatie van de omringende delen. 

B13.4 Onderhoud 
Het onderhoud heeft tot doe! de negatieve invloeden van de belasting ongedaan te maken of te 
verminderen zodat het wissel zijn functie uit kan blijven voeren. In paragraaf 4.4 is reeds besproken 
aan welke onderhoudsacties het wissel onderworpen kan worden, daar zal hier dan ook niet verder op 
in worden gegaan. Voor de modelvorming is het wel van belang om de onderhoudsstaat van het wissel 
te kwantificeren. Voor de levensduur van het wissel zal het immers verschil maken of het wissel zich 
het grootste dee! van de tijd in een goede onderhoudsstaat heeft bevonden of niet. Om verkeerde 
conclusies over andere factoren te voorkomen zal men dus de onderhoudsstaat van het wissel mee 
moeten nemen. Hierbij is het zowel van belang om een beeld te hebben van de onderzoeksstaat in het 
verleden als de onderhoudsstaat bij elke meting die tijdens het onderzoek wordt verricht. 

De onderhoudsstaat gedurende het onderzoek zou tijdens de inspecties of metingen beoordeeld moeten 
worden en ingedeeld in een van de volgende categorieen: 

1. Zeer goed onderhouden 
2. Goed onderhouden 
3. Gemiddeld onderhouden 
4. Matig onderhouden 
5. Slecht onderhouden 

De kennis over de onderzoeksstaat in het verleden bevindt zich bij het Traceteam. Vanwege de beperkt 
bewaarde onderhoudsgegevens zal de classificatie hiervan meer gebaseerd worden op ervaringen en 
expertise van het traceteam dan op geregistreerde gegevens. Omdat de inspecteurs en overige leden 
van het traceteam nauw betrokken zijn bij de conditie van hun deel van de infrastructuur zou dit een 
aannemelijke schatting op moeten leveren. 

Om de onderhoudsstaat uit het verleden te bepalen zou voor elk wissel waaraan gemeten gaat worden 
ingevuld moeten worden welk percentage van de tijd het zich in een bepaalde onderhoudsstaat heeft 
bevonden. Daaruit zou een gemiddelde classificatie voor de doorlopen levensduur kunnen worden 
afgeleid volgens onderstaande tabel. Het percentage voor elke categorie dient (als decimalen) met de 
genoemde wegingen vermenigvuldigd te worden. Deze scores bij elkaar opgeteld leveren een getal 
tussen de -2.00 en +2.00. De onderhoudsstaat in het verleden wordt vervolgens ingedeeld in een 
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categorie volgens de indeling in de laatste kolom. Bijvoorbeeld wanneer de onderhoudsstaat van het 
wissel geschat wordt op 60% van de tijd goed, 20% gemiddeld en 20% slecht, levert dit een score van 
0.6* 1 + 0.2*0 + 0.2*-2 = 0.20, dus categorie 3 op. 

Cate~orie We~in~ Indelin~ 
1 2 > 1.00 
2 1 0.25 tot 1.00 
3 0 -0 .25 tot 0.25 
4 -1 -1.00 tot -0.25 
5 -2 < -1.00 

Tabe/ 5-9: C/assificatie onderhoudsstaat ver/eden 

Onderhoud heeft niet altijd een geheel goede invloed op de conditie van bet wissel. Zo vult oplassen 
we! de leemtes in het puntstuk, maar bet kan ook de materiaaleigenscbappen van het overige ijzer 
aantasten. En tijdens bet opstoppen wordt bet ballastprofiel bersteld, maar raken de steentjes in het 
ballastbed verder afgerond. Binnen de indeling zou er rekening gebouden moeten worden met de 
boeveelheid 'schadelijk ' onderhoud wat er aan het wissel is gepleegd. ProRail zal moeten 
inventariseren welke onderhoudsacties ook negatieve effecten op het wissel kunnen hebben en 
wanneer er veel van dit soort onderhoud is uitgevoerd op een wissel zal het minder positief ingedeeld 
moeten worden. 
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Bijlage 14: Beantwoording onderzoeksvragen 

~ 
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1) Hoe ziet het huidige planvormingsproces voor het vervangen van wissels in Regio Zuid eruit? 
a. Hoe wordt werkelijke levensduur op dit moment voorspeld? 

De werkelijke, technische levensduur wordt op dit moment geadviseerd door de PCA bij de 
statusopnames, die enkele j aren voor het einde van de levensduur plaats vinden. 

b. Uit welke stappen bestaat het proces om te komen tot een beslissing tot vervanging van een wissel 
of onderdelen daarvan? 
De stappen, die genomen warden van de statusopname tot het opstellen en uitvoeren van het 
productieplan, zijn schematisch weergegeven in figuur 4-2 op pagina 23. 

c. Op basis van welke criteria wordt de vervangingsbeslissing genomen? 
1. Welke rol spelen theoretische (rest)levensduurmodellen m het nemen van de 

vervangingsbeslissing? 
Theoretische levensduurmodellen spelen geen rol in het nemen van de vervangingsbeslissing. 
Indirect zijn zij betrokken bij het planvormingsproces, doordat het moment van de 
statusopname bepaald wordt vanuit de theoretische levensduur. 

11. Welke conditieparameters van het object spelen een rol bij de beslissing tot vervanging? 
Er warden geen concrete conditieparameters gebruikt bij de beslissing tot vervanging. Wei 
spelen de conditie van de dwarsliggers, het ijzerwerk en een veranderende functionaliteit van 
het wissel in onderlinge samenhang een rol in de vervangingsbeslissing. 

111. Welke LCM-kostenoverwegingen voor vervanging ten opzichte van klein onderhoud warden 
meegenomen? 
LCM-kostenoverwegingen spelen impliciet een rol in de onderhoudsbeslissingen, die de 
plancoordinator neemt. Dit komt onder andere naar voren in de mogelijkheden tot clustering 
die warden overwogen bij het nemen van onderhoudsbeslissingen door te kijken naar andere 
activiteiten in de omgeving. Ook wordt gekeken naar het toekomstig gebruik van het wissel, 
wat bij veranderingen kan leiden tot een andere vorm van onderhoud. 

d. Hoe warden de criteria tegen elkaar afgewogen om tot een beslissing te komen? 
Naast de technische gegevens, die door middel van het statusformulier warden aangeleverd, neemt 
de plancoordinator andere activiteiten in de omgeving, de toekomstige functionaliteit en 
mogelijkheden voor financiering in ogenschouw. De technische gegevens en geboden 
altematieven zijn hierin dominant en bepalen dater een beslissing genomen gaat warden. Hiema 
wordt gekeken naar de andere punten, waarbij geldt dat deze alleen veranderingen binnen de 
technische (altematieve) mogelijkheden kunnen opleveren. De overwegingen vinden dus wel 
plaats in een bepaalde volgorde, maar er is geen sprake van een eenduidig, transparant, 
onderliggend beslismodel. 

e. Welke rol spelen de diverse verantwoordelijke functionarissen daarin? 
In paragraaf 4.1 warden de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen besproken. 
ProRail Centraal is verantwoordelijk voor het vaststellen van het technisch beleid. De PCA voert 
de statusopnames en het klein onderhoud uit. De Trace Teams toetsen de statusformulieren en 
dragen deze over aan de vakdeskundigen. De vakdeskundige bepaalt aan de hand van het 
statusformulier het technisch vervangingsjaar en de mogelijke altematieven. De plancoordinator 
aan de hand van deze vervangingsjaren en een scala aan andere informatie en randvoorwaarden 
vijfjarenplannen op voor het onderhoud. Hij neemt dus de daadwerkelijke beslissingen over 
onderhoud en vervanging. Deze plannen warden goedgekeurd door het Managementteam 
Inframanagement en overgedragen aan de Trace teams en de afdeling Infra-projecten, die deze 
omzetten in contracten en de contracten gedurende het jaar managen. 
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f. Wat staat er in de literatuur beschreven over de voorspelling van restlevensduur en beslissingen 
voor vervanging van complexe systemen? 
In hoofdstuk 6 zijn enkele theorieen besproken die meer inzicht geven in het degradatieproces van 
wissels. Er is aandacht besteed aan de faalkans die ontstaat wanneer de belasting op een bepaalde 
parameter groter is dan de sterkte op dat gebied. Verder is uitgewerkt dat ieder individueel object 
zijn eigen degradatieverloop heeft als gevolg van afwijkingen tussen gelijksoortige objecten en 
variatie in de gebruiks- en omgevingskenmerken. Ook wordt de invloed die verschillende vormen 
van onderhoud hebben op het verloop van deze degradatie besproken. Inzicht in het 
degradatieproces is nodig om voorspellingen te kunnen doen over de levensduur van een object. 
Daarnaast wordt besproken dat het in complexe systemen vaak gunstig is om meerdere 
onderhouds- en vervangingsactiviteiten tegelijkertijd plaats te laten vinden. 

2) Welke onderzoeksopzet kan leiden tot een verbetering van het inzicht in degradatie van wissels en 
de voorspellingen van de theoretische levensduur? 

a) Welke factoren zijn dominant in het degradatieproces van wissels? 
De dominante factoren zijn gei'dentificeerd in een aantal interviews met deskundigen. Een 
overzicht hiervan is weergegeven in tabel 5-1. 

b) Welke informatie is nodig om meer inzicht in deze factoren te krijgen? 
Voor elk van de statische, belasting- en conditiefactoren is bepaald op welke wijze het wissel voor 
die factor ingedeeld kan worden. Daarbij is beschreven op welke manier dit te meten is en welke 
informatie daartoe verzameld dient te worden. Deze omschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 
13. 

c) Welke meetmethoden en informatie zijn op dit moment beschikbaar binnen ProRail? 
Op dit moment beschikt ProRail over twee databases waarin informatie over de wissels wordt 
opgeslagen: de SAP database met object- en onderhoudsgegevens en de Quo Vadis database met 
berijdingsgegevens. Daamaast zijn visuele inspecties, handmeetapparatuur, meettreinen en POSS 
beschikbaar om informatie over de conditie van het wissel te verkrijgen. 

d) Welke benodigde informatie ontbreekt nog en hoe zou deze vergaard kunnen worden? 
Er is een overzicht gemaakt van de activiteiten die nog ondemomen dienen te worden voor kan 
worden gestart met het onderzoek naar de degradatie van wissels. Hierin is opgenomen welke 
informatie en meetmethoden nog ontbreken en aangevuld dienen te worden. Het overzicht is 
weergegeven in tabel 6-1. Een verdere uitwerking van wat dient te gebeuren om de benodigde 
zaken te verkrijgen is terug te vinden in bijlage 13. 

e) Welke (onderzoeks)activiteiten zijn nodig om het inzicht in de degradatiefactoren systematisch te 
vergroten en de voorspelling van theoretische (rest)levensduur te verbeteren? 
Het onderzoek is opgesplitst in een zevental fasen/activiteiten: Voorbereidende activiteiten, 
Datavergaring, Analyse van de gegevens, Validatie van het model, Mathematische Modelvorming, 
Verbeterproces en Implementatie van het onderzoek. De details van deze activiteiten ZIJn 
uitgewerkt in paragraaf 6.2 en een samenvatting ervan is terug te vinden in tabel 7-1 . 

f) Hoe kan een implementeerbaar, werkend systeem worden opgezet binnen ProRail om deze 
activiteiten uit te voeren? 
1. Wat zijn de randvoorwaarden en eisen voor implementatie binnen ProRail? 

Om de implementatie van het onderzoek binnen ProRail te vergemakkelijken is binnen de 
opzet rekening gehouden met de compatibiliteit en complexiteit. Daamaast is voor elke fase 
beschreven welke rol de validiteit, betrouwbaarheid en variantie speelt en is er al gewerkt aan 
het draagvlak voor uitvoering van het onderzoek. Op dit moment kunnen nog geen duidelijke 
waarden worden vastgesteld voor de nauwkeurigheid en dergelijke. ProRail zal deze eisen zelf 
moeten uitwerken in de loop van het onderzoek. Ook zal er aandacht besteed moeten worden 
aan het creeren van draagvlak voor de resultaten van het onderzoek. 
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In de opzet van het onderzoek is ook een verbeterproces opgenomen. In paragraaf 6.2 wordt 
omschreven hoe het model aangescherpt kan worden naar aanleiding van verdere metingen en 
hoe de voorspelling voor een bepaald w issel aangepast kan worden bij veranderende 
omstandigheden. 

111. Hoe dient de organisatorische kant van de opzet te worden vormgegeven? 
De uitvoering van het onderzoek zal in principe onder de verantwoordelijkheid van de 
afdeling Infra Systemen moeten vallen. Voor de beginfasen van het onderzoek is aangegeven 
waar de kennis voor uitvoering gevonden kan worden. Een groot deel van de benodigde 
gegevens wordt op <lit moment al verzameld en vraagt dus slechts weinig extra organisatie. 
Verder is ook aangegeven <lat ProRail eventueel de hulp van extemen in kan schakelen om de 
benodigde kennis en beschikbaarheid voor het onderzoek in huis te halen. 

3) Hoe kunnen de voordelen (in prijs en prestatie) warden omschreven van de voorgestelde opzet 
voor de verbetering van de voorspellingen van theoretische levensduur? 
In paragraaf 6.3 is omschreven welke resultaten het onderzoek op korte en lange termijn gaat 
hebben. Zowel de afdeling Planvorming als Infra Systemen zullen voordeel ondervinden van de 
resultaten. Deze voordelen komen terug in de aansturing van het planvormingsproces en de 
beheersing van de wissels. Ze leveren besparingen in geld door verbeterde efficientie, onderhoud 
en aantal storingen. In totaal wordt geschat <lat <lit zal leiden tot een besparing van € 9 miljoen, 
10% TVP's, 800 onregelmatigheden en 200 TAO's door betere benutting van de levensduur en 
beheersing van de wissels . Daamaast kom het grootste deel van de kosten van het onderzoek voort 
uit het aantal uren <lat er gewerkt moet worden. Dit wordt in totaal geschat op 2 manjaar. 
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