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Abstract 

This report presents the results of a research project about maintenance in the railway industry. An 
analysis is performed on the current maintenance process in the Dutch railway industry and in 
literature. The analysis showed a gap in the maintenance strategy decision tools in literature and in 
practice. Therefore a redesigned decision support tool is developed to help the user to make a solid and 
thorough decision when it comes to a preferred maintenance strategy for a railway infrastructure 
module. To verify the practical appropriateness of the decision support tool, a case study is performed. 

Keywords 
Spoor, onderhoudstrategieen, SAO, GAO, TAO, beslissingsdiagram. 
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Samenvatting 

• Opdracht 

Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij Movares. Movares is een advies- en ingenieursbureau 
dat is gespecialiseerd in advisering en de ontwikkeling van technische oplossingen op het gebied van 
vervoersystemen en de daarbij horende infrastructuur. Momenteel vindt er binnen de spoorwereld een 
verschuiving plaats van een situatie waarin vooral aandacht werd besteed aan nieuwbouw naar een 
situatie waarin onderhoud een centrale rol gaat innemen. Movares speelt in op deze ontwikkeling door 
verschillende initiatieven te ontplooien op dit gebied. Sinds januari 2006 is bijvoorbeeld een 
werkgroep opgericht die zich uitsluitend bezig houdt met onderhoud van de spoorinfrastructuur. Dit 
afstudeeronderzoek kan ook gezien worden als een initiatief in het kader van deze ontwikkelingen. 

De oorspronkelijke vraag zoals die aan het begin van dit onderzoek gesteld werd door Movares luidde 
als volgt: 

Wat is de relatie tussen verschillende onderhoudstrategieën en de fase in de levenscyclus 
waarin een installatie verkeert? 

Uit een eerste analyse die uitgevoerd is aan de hand van gesprekken, interviews en een 
literatuuronderzoek, blijkt dat een deel van de installaties op het spoor verouderd is, waardoor de kans 
op storingen groter wordt en vernieuwing noodzakelijk is. Deze verouderde, vaak mechanische 
installaties, worden hierbij in toenemende mate vervangen door elektronische installaties. Op 
organisatorisch gebied wordt steeds meer centraal georganiseerd en de arbo- en overige wetgeving 
worden strikter. Door dit alles neemt de technische, organisatorische en juridische complexiteit toe. 
Daarnaast kwam uit gesprekken dat in het verleden en momenteel de nadruk binnen Movares vooral 
ligt bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe trajecten, waardoor er tot op 
heden geen uitgebreide studies zijn uitgevoerd naar het onderhoud op het spoor. Er is veel kennis 
aanwezig over onderhoud binnen Movares, maar deze is versplinterd aanwezig binnen de 
onderneming. Met het toekomstbeeld dat onderhoud een centrale rol in zal gaan nemen, dient er dus 
een gestructureerd inzicht te worden verkregen in het onderwerp onderhoud op het spoor. 

Aan de hand van deze analyse kan de conclusie getrokken worden dat er op een meer strategisch 
niveau behoefte bestaat aan een beter inzicht in het onderhoud op het spoor. 

Om een goede basis hiervoor te vormen is de volgende definitieve onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe kan het proces van het nemen van een beslissing over de te volgen onderhoudstrategie op een 
meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde manier vormgegeven worden? 

Om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is deze opgedeeld in 
de volgende deelvragen, die in de loop van dit onderzoek beantwoord zijn: 

1. Wat staat er in de literatuur beschreven over onderhoud in het algemeen en over de bepaling van 
onderhoudstrategieën in het bijzonder? (Hoofdstuk 3) 

2. Hoe is het proces van de bepaling van onderhoudstrategieën momenteel gestructureerd binnen 
het spoor? (Hoofdstuk 4) 

3. Waar kunnen hier verbeteringen in aangebracht worden? (Conclusies hoofdstuk 3 en 4) 

4. Is er een manier waarop dit in de toekomst beter kan? (Hoofdstuk 5) 
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• Achterliggende Theorie 

In hoofdstuk 3 wordt een uiteenzetting gegeven van de achterliggende theorie over onderhoud, om zo 
een goede basis te creëren voor de rest van het onderzoek. 

"Onderhoud omvat alle acties, zowel preventief als correctief, die nodig zijn om de 
infrastructuur in een dusdanige staat te houden / brengen, om een veilig gebruik hiervan 
mogelijk te maken, met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, tegen zo laag mogelijke 
kosten. " Hierbij worden de normen en regels wat betreft veiligheid en beschikbaarheid, als het 
minimale resultaat van deze acties aangehouden. 

Er wordt een theoretisch denkmodel, genaamd de Roller Coaster Curve gepresenteerd, waarmee het 
faalgedrag van een populatie producten in de tijd weergegeven kan worden. Het faalgedrag in de tijd 
van een populatie producten heeft veelal de karakteristieken van een "roller coaster" en kan in vier 
deelgebieden onderverdeeld worden: 

Immediate failure: Dit is het deelgebied aan het begin van de curve, waarin de 
zogenaamde kinderziektes optreden (lnfancy period). 
Rapid Wear-out: Dit is het gebied van de versnelde slijtage (rapid wearout). 
Random failures: Hier wordt de levenscyclus gekenmerkt door een periode waarin 
random failures optreden. Deze random failures worden veroorzaakt door externe 
invloeden, zoals blikseminslag of vandalisme en het tijdstip van optreden hiervan kan 
op individuele basis niet voorspeld worden. 

- Wear-out fase: Door slijtage kent de component een steeds groter wordende failure 
rate. Dit wordt ook wel systematisch falen genoemd. 

Dit onderzoek richt zich vooral op de laatste 2 fasen van de Roller Coaster Curve. Op het spoor 
worden installaties immers pas daadwerkelijk geïmplementeerd na uitvoerig onderzoek en testen, om 
falen in de eerste fasen te voorkomen. Wel wordt hierbij opgemerkt dat door de toename van het 
gebruik van elektronische installaties en computersoftware in de toekomst meer rekening gehouden 
moet worden met het falen in fase 1 en 2, aangezien falen in deze fasen bij dit soort installaties veel 
meer voorkomt. 

Om storingen van installaties in vooral de laatste fase van de levenscyclus te voorkomen of de 
gevolgen van falen te minimaliseren wordt er onderhoud gedaan. Hiervoor zijn de volgende 
strategieën beschikbaar: 

SAO (StoringsAfhankelijk Onderhoud): 
Het onderhoud wordt hierbij geïnitieerd nadat er een storing is opgetreden. Deze strategie 
wordt toegepast op componenten waarvan het risico van falen zeer klein is en bij het falen van 
componenten door niet te voorspellen, random oorzaken, zoals bijvoorbeeld vandalisme of 
blikseminslag. 

GAO (GebruiksAfhankelijk Onderhoud): 
Bij GAO vindt preventief onderhoud plaats op basis van een bepaalde gebruikstijd 
(bedrijfsuren, kalendertijd of draaiuren/hoeveelheid belasting). GAO kan worden toegepast als 
er met een bepaalde zekerheid voorspeld kan worden op welk tijdstip een component zal falen. 
Dus wanneer de spreiding in de momenten van falen tussen componenten van dezelfde soort 
(unit-to-unit variatie) klein is . 

T AO (ToestandsAfhankelijk Onderhoud): 
Bij ToestandsAfhankelijk Onderhoud vindt preventief onderhoud plaats op basis van een 
waargenomen conditie of toestand van een nauwkeurig vastgestelde voorspellende parameter. 
Deze strategie ligt voor de hand wanneer de unit-to-unit variatie groot is en wanneer er een of 
meerdere parameters een goede voorspelling geven voor het falen van de component. Deze 
parameters moeten dan wel middels periodieke inspectie of continue waarneming (Condition 
Monitoring) in de gaten gehouden worden. 
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Wanneer de onderhoudstrategieën van de gehele installatie of het gehele traject geanalyseerd en 
vastgesteld zijn, ontstaat er een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die ( over een bepaalde 
tijdspanne) uitgevoerd dienen te worden. Deze onderhoudsintervallen zullen van module tot module 
van elkaar verschillen. Wanneer hier inzicht in bestaat, is het mogelijk om deze 
onderhoudswerkzaamheden te bundelen tot grotere onderhoudsbeurten; dit wordt clusteren genoemd. 
Nagenoeg elke onderhoudsactie zal immers de beschikbaarheid van de installatie of het traject 
aantasten. Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te bewerkstelligen, dient onderzocht te worden 
in hoeverre de afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden, zodat 
de totale niet-beschikbaarheid geminimaliseerd kan worden. 

• Instandhouding op het spoor ("is" situatie) 

Aan de hand van gesprekken, interviews en interne documentatie is in kaart gebracht hoe het 
onderhoudsproces op dit moment op het spoor toegepast wordt. Het eindproduct 
(instandhoudingsconcept) beschrijft op basis van een analyse van de risico's van falen van de functies 
van een installatie welke onderhoudsactiviteiten met welke frequentie moeten worden uitgevoerd om 
voor de betreffende installatie de gewenste performance (Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, 
Veiligheid) te kunnen bereiken tegen minimale kosten van onderhoud over de levensduur. 

Om te komen tot een onderhoudsconcept worden de volgende stappen globaal doorlopen: 
Fysieke indeling installatie 
Uitvoeren van risicoanalyse met behulp van bijvoorbeeld FMECA 
Bepaling onderhoudstrategie met behulp van beslissingsboom 
Detailuitwerking van de eerder bepaalde strategie in instandhoudingsconcept 
Clustering en optimalisatie 

De huidige werkwijze voor het opstellen van een onderhoudsconcept is zeer uitgebreid en compleet. 
Er zijn bewuste en onderbouwde keuzes gemaakt (bijvoorbeeld de keuze voor de fysieke indeling van 
de installaties in plaats van de gebruikelijke functionele indeling). Er is echter een aantal punten 
waarop dit protocol verbeterd kan worden. Het belangrijkste verbeterpunt aan het protocol is de 
manier waarop bepaald wordt welke onderhoudstrategie preferent is. De tool die hiervoor op dit 
moment gebruikt wordt (zie Figuur 4-4) is erg summier en laat niet zien hoe complex deze keuze is. In 
Hoofdstuk 5 is dan ook een herontwerp van deze beslissingsboom gemaakt. 

• Beslissingsondersteunend diagram (" to be" situatie) 

Middels de bestaande literatuur, gesprekken, interviews en workshops met medewerkers van Movares 
en daarbuiten, is een herontworpen beslissingsondersteunend diagram opgesteld aan de hand waarvan 
op een gestructureerde wijze een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden over de toe te passen 
onderhoudstrategie. Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste overwegingen voor het maken van een 
weloverwogen beslissing per beslssingsstap. Bij elke beslsissingsstap is hierbij dezelfde format 
aangehouden; eerst wordt de mogelijke input beschreven, vervolgens wordt de analyse van de 
beslissing uitgelegd en ten slotte worden de mogelijke outputs benoemd. 

Voor het maken van de beslissingen zijn dikwijls uitgebreide data nodig, vooral met betrekking tot 
momenten van falen , degradatiepatronen, kosten en inzicht in nieuwe technieken en regelgevingen. 
Aangezien deze data vaak niet direct voor handen is , is het van groot belang dat men weet heeft van de 
grote strategische importantie van het maken van de juiste strategiekeuze. Het verzamelen van deze 
data is hierbij essentieel en dient dan ook zeer grondig gedaan te worden. Wanneer de gegevens niet 
aanwezig zijn in bestaande databases , dient de kennis gebruikt te worden van experts op het gebied 
van installaties (en zijn modules), onderhoud, dataverzameling en -gebruik. Dit kunnen ontwerpers, 
consultants , ( onder-)aannemers en personen met uitgebreide praktijkervaring zijn. Wanneer deze stap 
in het opstellen van een onderhoudsconcept goed uitgevoerd wordt, zal dit een stevige basis vormen 
voor een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en grote veiligheid tegen zo laag mogelijke 
kosten. 
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In Figuur I is het herontworpen beslissingsdiagram weergegeven. Het diagram wordt doorlopen door 
te beginnen bij stap 1 en vervolgens aan de hand van de antwoorden de genummerde vervolgstappen 
uit het diagram te doorlopen, totdat een preferente strategie gekozen is. Het diagram is zo opgesteld 
dat hoe verder men vordert in het beslissingsdiagram hoe geavanceerder de toegepaste strategieën zijn, 
met SAO als minst geavanceerd en volledig geautomatiseerde T AO als meest geavanceerd. 
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Figuur I Beslissingsondersteunend diagram 
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De resultaten van de risicoanalyse vormen de input voor dit model. Eerst wordt bekeken of het risico 
van een faalvorm (bijvoorbeeld het niet geleiden van een wiel) een bepaalde grens overschrijdt (stap 
1). Wanneer dit risico onder de grenswaarde blijft, kan in principe volstaan worden met SAO. Er vindt 
in dit geval wel nog een extra controle plaats of SAO wel de meest geschikte oplossing is , door 
middels een quickscan te kijken naar de mogelijkheden tot het toepassen van een andere strategie. Als 
het risico de grenswaarde overschrijdt, of wanneer uit de quickscan blijkt dat een andere strategie 
mogelijk preferent is , dan wordt in de volgende stappen de mogelijkheid tot het doen van preventief 
onderhoud (GAO of TAO) onderzocht. Eerst wordt bekeken of de dominante faal vorm(= faalmodus) 
systematisch, of random is. Als deze random is , zal de mogelijkheid tot het modificeren van de 
module onderzocht worden op praktische, technische en economische haalbaarheid en als dit niet 
haalbaar blijkt, zal alsnog volstaan worden met SAO. Wanneer de dominante faalmodus echter een 
systematiek vertoond, dan zullen achtereenvolgens GAO en T AO verder onderzocht worden. Als 
blijkt dat geen van deze preventieve strategieën een oplossing kan bieden, wordt de mogelijkheid tot 
modificatie verder bekeken. Wanneer geen van alle stappen uit het diagram een positieve uitkomst 
biedt, dan wordt in stap 13 bekeken welke criteria aangepast moeten worden om alsnog tot een 
aanvaardbare oplossing te komen. Hierbij is het performance criterium veiligheid uiteraard niet aan te 
passen. 
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De beschrijvingen van de stappen is getracht zo compleet mogelijk te maken, maar aangezien er steeds 
andere en nieuwe informatie beschikbaar komt (door bijvoorbeeld onderzoek of praktisch inzicht) , is 
dit geen statisch document. Het dient continu aangepast te worden aan de hand van nieuwe inzichten 
en bevindingen, om het zo up-to-date te houden en continu te verbeteren. 

• Casestudy 

In Hoofdstuk 6 is een case studie gepresenteerd waarin het beslissingdiagram uit Hoofdstuk 5 is 
doorlopen met een praktijkvoorbeeld uit het spoor. Het doel is de praktische toepasbaarheid van het 
diagram te verifiëren. Het blijkt dat in meerdere gevallen gedetailleerde storingsdata nodig is voor het 
nemen van een beslissing. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek en vanwege 
de beperkte toegang tot informatie, is er bij de case studie veel gebruik gemaakt van aannamen. 
Wanneer een dergelijke situatie zich in de praktijk voordoet, dient een meer diepgaand onderzoek 
ingesteld te worden. Nogmaals wordt opgemerkt dat een juiste bepaling van onderhoudstrategieën van 
groot belang is en meerdere jaren gebruikt zal worden. Bij gebrek aan informatie is het in de praktijk 
dan ook dikwijls verantwoord om een uitgebreid onderzoek te doen om zo te komen tot de juiste input 
voor de analyse. Dit kan door literatuuronderzoek, het raadplegen van verschillende experts of zelfs 
het uitvoeren van testen. 

Ondanks deze restrictie blijkt het beslissingsdiagram uit hoofdstuk 5 een goede handreiking te geven 
voor de bepaling van onderhoudstrategieën. Wanneer deze werkwijze toegepast wordt, kan op een 
gestructureerde wijze een weloverwogen beslissing gemaakt worden. 

• Conclusies en Aanbevelingen 

Op strategisch niveau bestaat er binnen Movares de behoefte aan een beter inzicht in het onderhoud op 
het spoor. Het belangrijkste verbeterpunt van bestaande publicaties over onderhoudstrategiebepaling, 
evenals de werkwijze uit het Handboek Instandhoudingsmanagement [HEU04] , is dat de 
overwegingen die meegenomen moeten worden om een gefundeerde beslissing te nemen niet 
uitgewerkt zijn. Het herontworpen beslissingsdiagram is een handreiking voor het maken van een 
gedegen keuze met betrekking tot een preferente onderhoudstrategie. Wanneer deze stap in het 
opstellen van een onderhoudsconcept goed uitgevoerd wordt, zal dit een stevige basis vormen voor 
een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en grote veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten. 

Middels een Case studie is de praktische toepasbaarheid van het diagram getoetst. Het bleek dat in 
meerdere gevallen gedetailleerde storingsdata nodig is voor het nemen van een beslissing. Vanwege de 
beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek en vanwege de beperkte toegang tot informatie, is 
er hierbij veel gebruik gemaakt van aannames. Wanneer een dergelijke situatie zich in de praktijk 
voordoet, dient een meer diepgaand onderzoek ingesteld te worden. Ondanks deze restrictie blijkt het 
beslissingsdiagram uit hoofdstuk 5 een goede handreiking te geven voor de bepaling van 
onderhoudstrategieën. Wanneer deze werkwijze toegepast wordt, kan op een gestructureerde wijze een 
weloverwogen beslissing gemaakt worden. 

Dit onderzoek kan gezien worden als een onderdeel van een groter geheel. In Paragraaf 2.5 is reeds 
aangegeven dat dit onderzoek zich richt op een beslissing op strategisch niveau. Om inzicht te krijgen 
in het gehele onderhoudsproces dienen ook de andere niveaus (tactisch en operationeel) van dit 
onderzoeksmodel onderzocht te worden. 

Wanneer de stappen uit het beslissingsdiagram op de in hoofdstuk 5 beschreven manier worden 
doorlopen, vormt dit een handreiking waarop het proces van het maken van een beslissing over de te 
volgen onderhoudstrategie op een meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde manier 
uitgevoerd kan worden. 

In Hoofdstuk 7 (p. 57) zijn enkele aanbevelingen gedaan, die aangeven op welke aspecten verder 
onderzoek gewenst is, om zo een compleet inzicht te krijgen in het gehele onderhoudsproces. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject, het laatste onderdeel van het postpropedeutische 
programma van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd bij Movares, een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen 
genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, 
infrastructuur en vervoerssystemen. 

De mogelijkheid tot het uitvoeren van mijn onderzoek binnen een bedrijf, betekende voor mij een 
enorme toegevoegde waarde aan het afstuderen. Door het combineren van de theoretische kennis van 
een universitaire opleiding met de meer praktische insteek binnen Movares, zorgde ervoor dat ik 
gedurende deze periode enorm veel geleerd heb. 

De studie Technische bedrijfkunde is een enorm brede studie, waarin een veelheid aan vakgebieden 
gedoceerd wordt. Van Inkoop tot Human Resource Management tot IT en van Marketing tot 
Logistiek. Dit afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd op weer een ander vakgebied, bij de 
capaciteitsgroep Quality and Reliability Engineering. Mijn afstudeertraject was dan ook één grote 
ontdekkingstocht op dit voor mij nieuwe en zeer interessante gebied. 

Om wegwijs te worden in deze complexe wereld heb ik zeer goede steun gekregen van verschillende 
personen, die ik hier dan ook graag wil bedanken. 

Allereerst wil ik mijn eerste universiteitsbegeleider Jan Rouvroye bedanken. Zowel omdat hij in eerste 
instantie open stond voor mijn wens om af te studeren binnen een bedrijf en bovenal om het feit dat hij 
constant tijd vrij wist te maken voor het geven van tips, feedback en commentaren. Daarnaast wil ik 
mijn tweede universiteitsbegeleider Martin Newby bedanken voor zijn kritische insteek in de 
verschillende voortgangsgesprekken en discussies. 

Binnen het bedrijf heb ik veel te danken aan mijn eerste bedrijfsbegeleider Johan van den Bogaard, die 
me constant kritisch wist te houden en wist te motiveren. Hij heeft me gedurende mijn onderzoek 
volledig vrij gelaten in mijn doen en laten, maar wanneer ik erom vroeg kreeg ik direct feedback of 
maakte hij altijd een uurtje vrij om te sparren. Dit heeft enorm bijgedragen aan mijn leerproces. 
Bedankt hiervoor. Ook dank ik Gea Kolk, mijn tweede bedrijfsbegeleider, vooral voor haar kritische 
blik op mijn eindverslag. 

Tot slot wil ik graag mijn vrienden en familie bedanken. In het bijzonder mijn vader en moeder voor 
hun constante steun, trots en vertrouwen. Mijn broertje, uit wiens positieve kijk op de wereld, veel 
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Kwaliteitswaarde als minimum norm door ProRail gesteld, welke niet 
mag worden gepasseerd. 
Generiek opgesteld document met een generieke risicoanalyse en 
onderhoudsconcept voor een objecttype in een generieke context / 
situatie, waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering 
van het objecttype en de belastingsgraad hiervan. 
Achterliggende oorzaak die tot de geïdentificeerde faalvorm(en) kan 
leiden (defect onderdeel+ aard van het defect) 
Gevolg van het falen van een object t.a.v. de beschikbaarheid van de 
infrastructuur/ het treinverkeer. 
Gevolg van het falen van een object t.a.v. alle kosten van herstelling 
incl. gevolgschade, excl. de kosten van productiederving. 
Gevolg van het falen van een object t.a.v. de veiligheid van de 
reizigers , personeel en derden. 
De oorzaak die tot de geïdentificeerde 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). 
Test uitgevoerd op een onderdeel, waarvan een eventueel falen niet 
direct zichtbaar is (hidden failure), om de juiste werking hiervan te 
verifiëren. 
Het onderhoudsconcept beschrijft met welke strategie, hoe vaak, op 
welke wijze, met welke middelen en onder welke condities de modules 
van een installatie dienen te worden onderhouden. 
Interval dat gebruikt wordt bij T AO, waarbinnen gehandeld moet 
worden ( onderhoud of vervanging) om te voorkomen dat een module 
zal falen. 
Een installatie dat de functionaliteit van een ander (soortgelijk) 
installatie opvangt, indien dit zou falen. 
Het getal dat het risico aangeeft van een faalvorm. Het risico komt 
overeen met de kans op falen x het effect van dit falen. 
Maximaal aanvaardbaar risicogetal 
De gemiddelde bedrijfsduur, dat een module in tact blijft bij een 
bepaalde gebruiksintensiteit zonder de uitvoering van preventief 
onderhoud. 
De totale tijdsduur van de storing (incl. een gemiddelde tijd voor 
reizen, oorzaak zoeken en repareren) 
Waarde welke onder geen beding mag worden gepasseerd omdat 
daarmee de veilige berijdbaarheid in het geding komt. 
Het falen van een module, met een verborgen functionaliteit, zonder 
dat dit opgemerkt wordt. 
Een installatie ( of onderdeel hiervan) die pas in werking treedt bij het 
falen van een andere installatie (of onderdeel); bijvoorbeeld redundant 
uitgevoerde installaties of beveiligingssystemen. 
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Hoofdstuk 1 Introductie Movares 

In dit hoofdstuk wordt het bedrijf, Movares, waar het afstudeerproject is uitgevoerd beschreven. In de 
eerste paragraaf wordt de branche waarbinnen Movares opereert beschreven, waarna in de volgende 
paragraaf de geschiedenis, de organisatiestructuur, de strategie en de concurrentiepositie van Movares 
aan bod komen. Dit verduidelijkt de situatie waarin het bedrijf zich momenteel bevindt. 

1.1 Het spoor 
Tot begin jaren negentig lag het beheer en de exploitatie van het spoor in handen van de Nederlandse 
Spoorwegen (NS). De NS had haar complete bedrijfsvoering volledig in eigen beheer, van engineering 
tot bouw en van exploitatie tot onderhoud. Totdat de Europese regelgeving liberalisering en scheiding 
van exploitatie en beheer van het spoor voorschreef. Vanaf dat moment werden organisaties op het 
gebied van infrastructuur afgescheiden van de NS. De zogeheten taakorganisaties legden zich vanaf 
1995 toe op het beheer van het Nederlandse spoor. Railinfrabeheer nam de zorg voor het onderhoud en 
de aanleg op zich. Railned bepaalde wie op welk moment van het spoor gebruik mocht maken en zag 
toe op de spoorwegveiligheid. Rail verkeersleiding regelde het dagelijkse treinverkeer, inclusief herstel 
na verstoringen en reizigersinformatie. Door het aannemen van een nieuwe wet aangaande de 
scheiding tussen beheer en exploitatie in 2002 werd de scheiding tussen beheer en exploitatie definitief 
en werden de diensten van Railinfrabeheer, Railned en de Railverkeersleiding in 2003 samengevoegd 
tot ProRail. In Figuur 1-1 is de huidige organisatie van het spoor weergegeven. 

-Be:heerconcessîe o.b:V~. 
· prestaties 

Proces contracten
Project bestekken 

ProRail 

· Netwer!(ver\<laring . 
- : Toegangsovereenkomst 

· · Gebruikers heffing · · 
Performance regime 

Werkgebied Movares -

. Terugbetalings
regeling 

Figuur 1-1 Relaties tussen actoren op het spoor 

De overheid speelt in dit geheel een belangrijke rol. Deze rol is tweeledig; regelgevend, door middel 
van concessies, en financierend. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de 
contracten met zowel ProRail (beheerconcessies) als de vervoerders, zoals de NS 
(vervoersconcessies). Dit wordt gecontroleerd door het IVW. Daarnaast verzorgt de overheid een deel 
van de financiering van de werkzaamheden van ProRail. Naast contracten met de overheid heeft 
ProRail performance contracten met de vervoerders, die in ruil voor het gebruik van de infrastructuur 
een gebruiksvergoeding (infraheffing) afdragen. De inkomsten komend van de overheid en van de 
exploitatie van het spoor, samen met verkregen subsidies, besteedt ProRail aan het onderhoud van de 
bestaande infrastructuur (aanbesteding aan PCA's) en aan de aanleg van nieuwe trajecten, waarbij 
aannemers, ingenieursbureaus en adviseurs betrokken worden. De rol van Movares in dit geheel is 
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vooral op het gebied van engineering, bestekken opstellen, directievoering en een advisering, m 
opdracht van alle hiervoor genoemde partijen. 

1.2 De organisatie van Movares 
Tegelijk met de afsplitsing van de taakorganisaties, werd ook het ingenieursbureau van de NS 
verzelfstandigd, wat resulteerde in de oprichting van Holland Railconsult in 1995. Sinds mei 2006 is 
er een naamsverandering doorgevoerd en gaat Holland Railconsult verder onder de naam Movares. 
Tegenwoordig is Movares een advies- en ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in advisering en de 
ontwikkeling van technische oplossingen op het gebied van vervoersystemen en de daarbij horende 
infrastructuur. Movares telt tegenwoordig ongeveer 1200 medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet 
van circa 134 miljoen euro. 

In onderstaand figuur is het organogram van Movares weergegeven. 

Mari<JlSlolp 

Movares 
Nederland B.V. 

Jaeo T.- IMII --VSIÓ91Eil:en 

OIVltle Sted.aljke Divisie 
Knooppunt.n Infrastructuur 

Regio Regio R1gloZuld 
RiindsQd R.-.nd1tm 

Noonl Z,ld 
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OoS19!'Vlld ,..,,.. 

HR - OHV Vof 
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Vof wate rgraaf 

Joljec ....,ArwiN1, Movares 
Group B.V. 

(Holand Railconsult Beheer B.V.) 

Movares 
International B.V. 

~ 
Movares 

Figuur 1-2 OrganogramMovares [INT05] 

De strategie van Movares is om marktleider te blijven op het gebied van advies- en 
ingenieurswerkzaamheden in de railinfrastructuur binnen Nederland en daarnaast steeds meer voet aan 
wal te krijgen op de Europese markt [JAA04]. 

Om ook buiten Nederland te groeien heeft er in 2004 een organisatorische wijziging plaatsgevonden. 
Holland Railconsult is destijds opgedeeld in Holland Railconsult BV voor de nationale accounts en 
Movares voor de internationale accounts, met Holland Railconsult Holding BV als overkoepelend 
orgaan. Middels deze organisatiestructuur ziet de directie erop toe dat niet alleen de Nederlandse 
accounts behandeld worden, maar dat ook de groei van Holland Railconsult op de internationale markt 
gewaarborgd wordt. Naast de uitbreiding op geografisch vlak, krijgt Holland Railconsult ook steeds 
meer orders uit vakgebieden buiten de spoorse wereld, daar de aanwezige technische kennis (zoals 
RAMS kennis) ook gebruikt kan worden voor andere industrieën. Dit is ook een van de hoofdredenen 
geweest voor de doorvoering van de naamswijziging. Zoals in bovenstaand figuur te zien is, bestaat de 
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onderneming tegenwoordig uit Movares Group B.V. en is opgesplitst in Movares Nederland B.V. en 
Movares International B.V. 

De Nederlandse tak van Movares is onderverdeeld in drie divisies , die allen vertegenwoordigd zijn in 
de vijf regiokantoren. Deze divisies zijn weer onderverdeeld in verschillende afdelingen en 
vakgebieden. Dit afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden binnen de divisie infrastructuur, afdeling 
elektrotechniek, vakgebied RAMS , in het hoofdkantoor te Utrecht. Hier wordt hoofdzakelijk 
advieswerk verricht voor klanten als ProRail, aannemers, de NS , RandstadRail, andere vervoerders, 
leveranciers en IVW. Deze adviezen vinden plaats in de vorm van onder andere onderhoudstudies, 
veiligheidsanalyses, risk audits en beschikbaarheidstudies. 

Wat betreft de concurrentie kent Movares een unieke positie. Doordat de NS al haar 
ingenieursgerelateerde werkzaamheden voorheen zelf deed, vloeide een groot deel van deze ingenieurs 
en dus ook de kennis af naar onder andere Holland Railconsult (en Arcadis). Hierdoor is er tot op de 
dag van vandaag enorm veel gespecialiseerde kennis betreffende de spoorse wereld aanwezig binnen 
Movares. Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat een zeer sterke positie is weggelegd voor 
Movares op het gebied van advies- en ingenieurswerk betreffende het spoor. Er is weliswaar een 
aantal bedrijven dat zich in deze markt begeeft, maar Movares bezit hierin een marktaandeel van meer 
dan 50%. 
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Hoofdstuk 2 Opdracht en aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van de afstudeeropdracht en de achterliggende doelstellingen van 
het project beschreven. Vervolgens wordt de initiële opdrachtformulering gegeven, welke het startpunt 
is geweest van de literatuurstudie en probleemanalyse. In Paragraaf 2.4 wordt de definitieve 
onderzoeksvraag gedefinieerd en Paragraaf 2.5 en Paragraaf 2.6 lichten respectievelijk het 
onderzoeksmodel en de gekozen aanpak toe. 

2.1 Aanleiding opdracht 
In de afgelopen jaren is door de overheid behoorlijk geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe sporen en 
trajecten. Voorbeelden van grote projecten zijn de HSL, de Betuweroute, de Hanzelijn en de 
Utrechtboog. Doordat de aandacht vooral uit ging naar nieuwe projecten, is de instandhouding van het 
bestaande spoor naar de achtergrond verschoven. Nu de bovenstaande grote projecten opgeleverd zijn, 
of binnen korte termijn opgeleverd zullen worden, onderkent de overheid dit probleem en zal in de 
komende jaren een groot deel van haar budget voor het spoor gaan besteden aan het onderhoud 
hiervan. Movares heeft deze ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden en heeft daarom ook 
verschillende initiatieven ontplooid om in dit proces een rol van betekenis te kunnen spelen. In januari 
van 2006 is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit personen van verschillende 
disciplines , die zijn aandacht puur en alleen op het onderhoud op het spoor zal richten. Dit 
afstudeeronderzoek kan ook gezien worden als een initiatief in het kader van deze ontwikkelingen. 

2.2 Initiële onderzoeksvraag 
De oorspronkelijke vraag zoals die aan het begin van dit onderzoek gesteld werd door Movares luidde 
als volgt: 

Wat is de relatie tussen verschillende onderhoudstrategieën en de fase in de levenscyclus 
waarin een installatie verkeert? 

Middels het stellen van deze vraag wilde men inzicht krijgen in het onderhoud dat gepleegd moet 
worden aan spoorse trajecten, die samengesteld zijn uit installaties die zich in verschillende fasen van 
hun levenscyclus bevinden. 

2.3 Probleemanalyse 
Aan de hand van gesprekken, interviews en de bestaande literatuur, kwam er aan het licht dat er al op 
een meer strategisch niveau een behoefte bestond aan een beter inzicht in het onderhoud op het spoor. 
In onderstaande paragrafen 2.3.1 en 2.3.2 wordt toegelicht wat er aan de hand van gesprekken en 
interviews naar boven is gekomen. In paragraaf 2.3.1 zullen de bevindingen uit interviews en 
gesprekken met experts worden gepresenteerd. Paragraaf 2.3 .2 geeft vervolgens een overzicht van 
trends in het spoor en in Paragraaf 2.4 zal de definitieve onderzoeksvraag gepresenteerd worden, die 
aan de hand van de bevindingen uit de voorgaande paragrafen opgesteld is. 

2.3.1 Gesprekken, interviews, literatuur (intern en extern) 

Uit gesprekken en interviews met medewerkers van Movares en daarbuiten ZIJn de volgende 
hoofdzaken met betrekking tot onderhoud naar voren gekomen: 

- Centrale rol onderhoud 
Doordat de overheid in de nabije toekomst steeds meer geld beschikbaar zal gaan stellen voor 
het onderhoud aan het spoor, om zo de beschikbaarheid en de veiligheid hiervan te verhogen, zal 
onderhoud een steeds belangrijkere rol in gaan nemen op het spoor. 
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Gestructureerd inzicht in onderhoud op het spoor 
In het verleden en momenteel ligt de nadruk binnen Movares vooral op het ontwerp, de 
ontwikkeling en de implementatie van nieuwe trajecten, waardoor er tot op heden geen 
uitgebreide studies zijn uitgevoerd naar het onderhoud op het spoor. Er is veel kennis aanwezig 
over onderhoud binnen Movares, maar deze is versplinterd aanwezig binnen de onderneming. 
Kennis dient op verschillende niveaus te bestaan: 

• Op strategisch niveau moet er een duidelijke werkwijze bestaan voor de keuze voor 
een preferente onderhoudstrategie; 

• Op tactisch niveau moeten deze strategieën daadwerkelijk op de juiste wijze 
geïmplementeerd kunnen worden en; 

• Op operationeel niveau dienen de Procesaannemers dit onderhoud in de praktijk op de 
juiste wijze uit te voeren. 

Door voorgenoemde ontwikkeling is het van essentieel belang dat er binnen Movares een duidelijk en 
gestructureerd beeld ontstaat over de aanpak van onderhoudsvraagstukken. 

2.3.2 Trends in het spoor 
Naast bovenstaande kernpunten uit de interviews is er binnen Movares een studie uitgevoerd naar de 
trends in het spoor. Er is hierbij onderzocht welke ontwikkelingen er in de nabije toekomst te 
verwachten zijn op technisch en organisatorisch gebied binnen het spoor. Hierbij zijn de volgende 
punten naar voren gekomen [WES06]: 

Veroudering 
Een deel van de huidige installaties nadert het einde van de levensloop. De implicaties hiervan 
ZIJn : 

• Kans op storingen wordt groter en legt een groter beslag op de beheer- en 
onderhoudsorganisatie; 

• Vernieuwing van vele huidige installaties lijkt noodzakelijk om de veiligheid en 
beschikbaarheid te blijven garanderen. 

Toename elektronica 
In toenemende mate worden de verouderde installaties, gebaseerd op relais techniek, vervangen 
door elektronische. Dit heeft onder andere de volgende gevolgen: 

• Vervangingscyclus wordt korter ten opzichte van traditionele installaties en de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen wordt minder lang door de fabrikanten 
gegarandeerd; 

• Door een kortere levenscyclus worden systemen vaker vervangen, wat het risico op 
kinderziektes verhoogt; 

• Simpel schouwen, luisteren of kijken naar een installatie voor het functioneren ervan 
gaat niet meer. Er moet voortaan gemeten worden, waardoor onderhoud complexer 
wordt en een andere aanpak behoeft; 

• Er ontstaan hierdoor meer mogelijkheden tot geautomatiseerde monitoring; 
• Door de kortere levenscyclus ontstaat er een grote diversiteit aan installaties. 

Centralisatie 
Door de toenemende centralisatie op het spoor, werkt falen van een installatie in een groter 
geografisch gebied en voor meer treinen door. Een voorbeeld hiervan is de centralisatie van 
verkeersleidingposten (VL-posten). Door reorganisaties is het aantal VL-posten verminderd, 
terwijl die steeds meer werk moeten verrichten, doordat de infrastructuur steeds uitgebreider 
wordt en bovendien steeds drukker bereden wordt. Dit heeft de volgende consequentie: 

• Gevolgen van storingen zijn veel dramatischer, aangezien grotere geografische 
gebieden en meer treinen getroffen worden; 
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- Arbo en Wetgeving 
De regelgeving met betrekking tot veilig werken wordt steeds strikter. Ook de milieuwetgeving 
en de normen voor geluidshinder worden continu aangescherpt. Dit heeft onder andere de 
volgende consequentie: 

■ Onderhoudswerkzaamheden kosten meer tijd dan vroeger doordat er meer 
buitendienststellingen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden. 

Complexiteit 
■ Door voorgaande ontwikkelingen neemt zowel de technische, de organisatorische en 

de juridische complexiteit toe; 
• De spoorinfrastructuur wordt ondoorzichtiger; dit verhoogt de kans op fouten ; 
• Meer afhankelijkheid van ICT door complexere organisatie; 

Uit voorgaande opsommingen blijkt dat een deel van de installaties op het spoor verouderd is, 
waardoor de kans op storingen groter wordt en vernieuwing noodzakelijk is. Deze verouderde, vaak 
mechanische installaties, worden hierbij in toenemende mate vervangen door elektronische installaties . 
Op organisatorisch gebied wordt steeds meer centraal georganiseerd en de arbo en wetgeving wordt 
strikter. Door dit alles neemt de technische, organisatorische en juridische complexiteit toe. 

2.4 Definitieve onderzoeksvraag 
Aan de hand van de probleemanalyse uit de voorgaande paragraaf, kan de initiële onderzoeksvraag 
aangepast worden aan de nieuwe bevindingen. Het blijkt dat onderhoud op het spoor in de toekomst 
een meer prominente rol in zal nemen. De installaties zullen in de toekomst veranderen en de 
complexiteit zal toenemen. Om hierop in te spelen dient er binnen Movares een duidelijk beeld te 
bestaan over deze ontwikkelingen en de implicaties die dit heeft op het onderhoud in het bijzonder. 
Om dit te bewerkstelligen is een goed inzicht in de mogelijke strategieën van groot belang. Middels 
het beantwoorden van onderstaande onderzoeksvragen kan een solide basis hiervoor gelegd worden. 

De definitieve onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe kan het proces van het nemen van een beslissing over de te volgen onderhoudstrategie op een 
meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde manier vormgegeven worden ? 

Om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is deze opgedeeld in 
deelvragen: 

1. Wat staat er in de literatuur beschreven over onderhoud in het algemeen en over de bepaling 
van onderhoudstrategieën in het bijzonder? 

2. Hoe is het proces van de bepaling van onderhoudstrategieën momenteel gestructureerd binnen 
het spoor? 

3. Waar kunnen hier verbeteringen in aangebracht worden? 

4. Is er een manier waarop dit in de toekomst beter kan? 
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2.5 Onderzoeksmodel 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is er een onderzoeksmodel opgesteld, dat als 
doel heeft de globale structuur van de complete studie aan te geven. Het onderzoeksmodel is 
weergegeven in 2.1. Dit onderzoeksmodel is opgedeeld in 3 niveaus, te weten het strategische niveau, 
het tactische niveau en het operationele niveau. De nadruk bij dit onderzoek ligt op de beslissingen die 
genomen (moeten) worden op het strategische niveau. Vervolgstudies zullen meer inzicht kunnen 
geven in de processen op het tactische en operationele niveau. Dit onderzoek dient dus als basis voor 
verdere studies, om zo een compleet inzicht te komen in het onderhoud op het spoor. In Figuur 2-1 is 
weergegeven hoe de inzichten op verschillende niveaus met elkaar samenhangen. 

Monitoring 

Correctief 1 

Beslissingsdiagram Usage 1 Strategisch - Age / Clock 1 
niveau 

~ Modificeren 1 

,--Protocol modÎ tïcaHe op het · .. 
P~otocol AQei"-'1~ ~ basea 1 

Protocol usage bas ~ 
1 0 c ... 

Protocol correctief 
1 

0 
cW. 

Protocol CBM op het spoor Tactisch 
1. niveau 

~ 2. 
Herzien 3. 

4. 
- 5. 

6. - ... 
1 1 

"-..../ 

Samen't\lerking 
Gebruiksfase door PCA•s 

Operationeel 
niveau 

Samen-.verking 't 

Figuur 2-1 Onderzoeksmodel 

Binnen dit onderzoek zal er op strategisch niveau een beslissingstool opgesteld worden, waarmee een 
preferente onderhoudstrategie voor een installatie of een deel hiervan bepaald kan worden. Dit deel 
van het model geeft antwoord op de onderzoeksvraag. Als de strategie bepaald is , dient deze 
uitgewerkt te worden in een plan waarmee de PCA's aan het werk kunnen. Hierbij valt te denken aan 
de te gebruiken methodieken, de te installeren installaties , de intervallen waarop onderhoud gepleegd 
moet worden of waarop inspecties plaats zullen moeten vinden, enz .. Met dit protocol kan dan ten 
slotte de aannemer op operationeel niveau aan het werk door het in de praktijk brengen van het 
onderhoudsconcept. 

Zoals te zien is in Figuur 2-1, is dit alles een iteratief proces. In fase 2, dus op het tactische niveau, 
kunnen gegevens boven water komen die men op het strategische niveau niet in acht had genomen. In 
dat geval zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de personen die de beslissingen nemen op strategisch 
niveau, zodat deze hun bevindingen kunnen herzien. Ook door de proces aannemer dient er een 
gedegen terugkoppeling plaats te vinden. Het kan namelijk altijd voorkomen, dat de bedachte 
methoden bij de uitvoer van het onderhoud in de praktijk, om welke onvoorziene omstandigheid dan 
ook, niet blijkt te werken. De theorie dient dus in de eerste plaats in nauwe samenwerking met de 
aannemers opgesteld te worden, gebruikmakend van de beschikbare informatie en praktische kennis 
van de aannemer. Na implementatie, dient er door de aannemers gedegen feedback gegeven te 
worden, voor toekomstige projecten. 
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2.6 Onderzoeksaanpak 
Gedurende dit onderzoek is informatie verzameld door het raadplegen van verschillende bronnen. Om 
te komen tot een oplossing op de gestelde onderzoeksvraag, is er ten eerste een uitgebreid 
literatuuronderzoek gedaan naar onderhoud in het algemeen en naar strategiebeslissingsmethodieken 
in het bijzonder. Daarnaast is er middels interviews binnen en buiten Movares en middels interne 
documentatie inzicht verkregen in het instandhoudingsmanagement op het spoor. Aan de hand van 
deze informatie en verschillende interviews en brainstormsessies met experts op het gebied van 
onderhoud is er een methode ontwikkeld, waarmee een onderhoudstrategie voor een bepaald 
( onderdeel van) een installatie gekozen kan worden. Om het aangepaste model te testen op praktische 
bruikbaarheid, zal het getoetst worden op een wissel. 

In het volgende hoofdstuk zal er een theoretisch kader geschets worden, dat als theoretische basis zal 
dienen voor de volgende hoofdstukken. Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 1. Hoofdstuk 4 
behandelt het instandhoudingsmanagement op het spoor. Dit hoofdstuk beschrijft de huidige 
werkwijze op het spoor, als het gaat om de bepaling van onderhoudstrategieën en geeft als zodanig 
antwoord op deelvraag 2. In de conclusie van Hoofdstuk 4 wordt vervolgens antwoord gegeven op 
deelvraag 3 en in Hoofdstuk 5 wordt een herontwerp gegeven dat antwoord zal geven op deelvraag 4. 
In Hoofdstuk 6 wordt een case studie uitgevoerd, waarmee de herontworpen methodiek wordt getoetst 
op praktische bruikbaarheid. De conclusies en aanbevelingen die hieruit volgen worden tenslotte 
gepresenteerd in Hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 3 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk is aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek opgesteld om zo een goed kader 
te schetsen waarbinnen deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd. In paragraaf 3 .1 wordt de gebruikte 
definitie van onderhoud toegelicht. Paragraaf 3.2 geeft achtergrondinformatie over het faalgedrag van 
producten, waarop het onderhoud gebaseerd wordt. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 een overzicht 
gegeven van de verschillende onderhoudsstrategieën die in de literatuur vermeld worden. Deze 
strategieën worden in paragraaf 3.4 en 3.5 toegelicht, waarna het hoofdstuk afgesloten wordt met een 
paragraaf die het bundelen van onderhoudswerkzaamheden tot grote onderhoudsbeurten behandelt. 

3.1 Definitie onderhoud 
Gedurende de levensduur van (technische) systemen en componenten zal de prestatie, 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid hiervan afnemen als gevolg van slijtage, niet te voorspellen 
fouten en externe factoren, zoals blikseminslag. Dit proces kan zeer ongewenste effecten met zich mee 
brengen, variërend van kleine foutjes in het proces , tot uitval van de installatie, tot ernstige ongevallen 
als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de installatie. Om de installatie optimaal te laten 
functioneren, zal het onderhouden moeten worden. Op deze manier kunnen deze (negatieve) effecten 
van slijtage voorkomen dan wel geminimaliseerd worden. Er bestaan in de literatuur talloze definities 
van onderhoud. Blischke en Murthy definiëren het in hun boek "Case Studies in Reliability and 
Maintenance" als volgt: 

"Maintenance comprises any actions ( other than routine servicing during operation such as 
fueling or minor adjustments) that alter a product or system in such a way as to keep it in an 
operational condition or to return it to an operational condition if it is in a failed condition." 
(Blischke and Murthy, 2003) [BL/03] 

terwijl Kumar et al. een ietwat andere definitie geven: 

"Maintenance is the action necessary to sustain and restore the performance, reliability and 
safety of an item. The main objective of maintenance is to assure the availability of the system 
for use when required" (Kumar, Cracker, Knezevic and El-Haram, 2000) [KUM00J 

Aangezien dit onderzoek zich afspeelt binnen de spoorse omgeving, waarin veiligheid, 
beschikbaarheid en kosten de belangrijkste prestatie-indicatoren zijn en waarbij voldaan moet worden 
aan de door de regelgevende instanties gestelde normen, zijn de bovenstaande definities niet 
toereikend. De definitie van Blischke en Murthy richt zich immers alleen op de beschikbaarheid van 
systemen en de definitie van Kumar et al. neemt de factoren prestatie, betrouwbaarheid en veiligheid 
wel mee, maar verlet het kostenelement te noemen. Voor dit onderzoek is een andere definitie dan ook 
wenselijk. Uitgaande van de literatuur is daarom de volgende definitie geformuleerd: 

"Onderhoud omvat alle acties, zowel preventief als correctief, die nodig zijn om de 
infrastructuur in een dusdanige staat te houden / brengen, om een veilig gebruik hiervan 
mogelijk te maken, met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, tegen zo laag mogelijke kosten. 
Hierbij worden de normen en regels wat betreft veiligheid en beschikbaarheid, als het minimale 
resultaat van deze acties aangehouden. " 

Nu gedefinieerd is wat wordt verstaan onder onderhoud, wordt m de volgende paragraaf de 
achtergrond gegeven waarop onderhoud gebaseerd is . 
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3.2 Faalgedrag producten 
Om middels onderhoud de veiligheid en beschikbaarheid van de infrastructuur tegen zo laag mogelijke 
kosten te kunnen waarborgen, is het nodig om inzicht te hebben in het faalgedrag van de te 
onderhouden modules. In deze paragraaf zal een theoretisch denkmodel, genaamd de Roller Coaster 
Curve gepresenteerd worden, waarmee het faalgedrag van een populatie producten in de tijd 
weergegeven kan worden. Het faalgedrag in de tijd van een populatie producten heeft veelal de 
karakteristieken van een "roller coaster" (achtbaan) [BRO95]. Figuur 3-1 geeft een grafische weergave 
hiervan. 

lmmeoiate taI1ure 

delay&d observalion / reporting 

t 

Sub-populatkln, rapid wear-ovt 1 

lncreased 01 lncreaslng stress 

Systematlc wear-out / 

increaslng stress 

random failures 

Time ♦ 

Figuur 3-JRoller Coaster Curve [WON88] 

In deze figuur is de storingsgraad, À(t), uitgezet tegen de tijd. De storingsgraad van een component is 
een voorwaardelijke faalintensiteit, gedefinieerd als de kans dat de component tijdstip t overleeft en 
zal falen in het volgende infinitesimale tijdsinterval, gedeeld door dit tijdsinterval, ofwel: 

P(r < t + !itlr > t) 
À(t)=lim------, 

t.do !it 

waarbij 't de leeftijd van de component voorstelt [LEW94]. 

Hierbij wordt falen gedefinieerd als [CEN04]: 

"A failure is a deviation from the specified performance of a system. It is the consequence of a 
fault or error in the system and it has occurred ij a functional unit is no long er able to pe,form 
its required function, i.e. a failure is an observable effect outside the system" [CEN04 J 

De roller coaster curve bestaat uit vier deelgebieden, te weten: 
• Immediate failure: Dit is het deelgebied aan het begin van de curve, waarin de 

zogenaamde kinderziektes optreden (Infancy period). Tijdens de ontwerp- en testfase zal 
de fabrikant proberen deze ziektes zo veel mogelijk eruit te filteren. Bij mechanische 
systemen, die onderhevig zijn aan slijtage zijn deze fouten voor een groot deel te 
voorkomen middels intensief testen. Bij IT- intensieve systemen is dit echter een groter 
probleem, aangezien het bij deze systemen bijna onmogelijk is om alle scenario's te 
voorzien. Deze fouten worden ook dikwijls veroorzaakt doordat het component 
simpelweg door de testfase van de fabrikant is geslipt of doordat het is beschadigd 
gedurende transport of installatie. 
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• Rapid Wear-out: Dit is het gebied van de versnelde slijtage (rapid wearout). Bij aflevering 
voldoet het product aan de specificaties, maar door onvoorziene omstandigheden, zoals 
variaties in de sterkte van materialen of een afwijkend gebruik door de klant, treedt er een 
versnelde slijtage op , met een hogere faalintensiteit als gevolg. 

• Random failures: Hier wordt de levenscyclus gekenmerkt door een periode waarin random 
failures optreden. Random falen wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: 

Het plotseling falen van een module, op een moment dat op individueel moduleniveau 
niet te voorspellen is, als gevolg van een random, niet te voorspellen oorzaak. 

Deze random failures worden veroorzaakt door externe invloeden, zoals blikseminslag of 
vandalisme. Het tijdstip waarop deze random failures optreden is niet te voorspellen en ze 
zullen dan ook opgelost moeten worden middels correctief onderhoud. 

• Het laatste deel van de curve beschrijft de wear-out fase van een module. Door slijtage 
kent de module een steeds groter wordende failure rate. Dit wordt ook wel systematisch 
falen genoemd en wordt als volgt gedefinieerd: 

Het falen van een module, waarvan het faalmoment ofwel te voorspellen is aan de 
hand van de mate van gebruik of de duur waarin het gebruikt is, ofwel waarvan het 
moment van falen van te voren voorspeld kan worden middels voorspellende 
parameters. 

Dit onderzoek richt zich vooral op de laatste 2 fasen van de Roller Coaster Curve. Op het spoor 
worden installaties immers pas daadwerkelijk geïmplementeerd na uitvoerig onderzoek en testen, om 
falen in de eerste fasen te voorkomen. Wel wordt hierbij opgemerkt dat door de toename van het 
gebruik van elektronische installaties en computersoftware in de toekomst meer rekening gehouden 
moet worden met het falen in fase 1 en 2, aangezien falen in deze fasen bij dit soort installaties veel 
meer voorkomt. 

Nu volgt een uiteenzetting van de mogelijke onderhoudstrategieën, die het falen van een installatie 
proberen te voorkomen danwel de gevolgen hiervan proberen te minimaliseren. 

3.3 Onderhoudstrategieën 
Over het opstellen van onderhoudsstrategieën is in de loop der jaren enorm veel gepubliceerd. Iedere 
auteur geeft er zijn eigen interpretatie aan, waardoor er een wildgroei aan strategieoverzichten is 
ontstaan, zonder consensus in het begrippenkader. Hierbij proberen de meer recente publicaties de 
gebreken van de oude aan te vullen. Om reden van praktische toepasbaarheid van dit onderzoek voor 
Movares, is in dit verslag, voor zover beschikbaar, gebruik gemaakt van het begrippenkader dat 
ProRail hanteert in de instandhoudingdocumenten [HEU04] [PRO05]. Ter verduidelijking van 
onderstaande tekst is in Figuur 3-2 een overzicht gegeven van de verschillende strategieën. De termen 
die van een vinkje zijn voorzien (bijvoorbeeld SAO, GAO en T AO) worden ook daadwerkelijk 
expliciet gebruikt binnen het spoor. 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende beschikbare strategieën zijn in Figuur 3-2 de ideeën 
van verschillende auteurs samengevoegd in een overzicht. Het meest gedateerde werk dat gebruikt is , 
is dat van Duijvenvoorden en Verdoes [DUI93]. Zij maken slechts onderscheid tussen 
Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO), Toestandsafhankelijk Onderhoud (T AO) en 
Gebruiksafhankelijk Onderhoud (GAO). Later zijn onder andere Asgarpoor en Doghman [ASG99] een 
detailniveau verder gegaan, door Gebruiksafhankelijk Onderhoud op te splitsen in Clock Based-, Age 
Based- en Usage Based onderhoud (O.b. v. Gebruik). Het overzicht zoals Blischke en Murthy [BLI03] 
het hebben opgesteld, is tenslotte het meest gedetailleerd, waarbij ook SAO nog verder wordt verdeeld 
in een drietal verschillende strategieën. Pride [PRI05] beschrijft ten slotte enkele kenmerkende 
eigenschappen van systemen die doorgaans worden onderhouden volgens correctieve danwel 
preventieve strategieën. 
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Figuur 3-2 Overzicht onderhoudstrategieën 

De correctieve strategieën worden volgens Pride gebruikt bij modules die een niet voorspelbaar 
random faalmoment kennen en/of niet onderhevig zijn aan slijtage of bij niet kritische of redundant 
uitgevoerde modules. Daarnaast is correctief onderhoud onvermijdelijk bij fouten die optreden als 
gevolg van incorrect uitgevoerd preventief onderhoud. De preventieve strategieën worden toegepast 
op kritische modules die onderhevig zijn aan slijtage, waarvan dit slijtageproces voorspeld of gemeten 
kan worden. Het falen van deze modules zou ongewenste gevolgen met zich meebrengen, waardoor 
het voorkomen hiervan van groot belang is. 

De koppeling tussen deze strategieën en de Roller Coaster Curve uit paragraaf 3.2 is dat de 
Gebruiksafhankelijke onderhoudstrategieën (GAO) gebruik maken van deze roller coaster curve door 
het onderhoudstijdstip op het moment te kiezen net voordat de wear-out fase van start gaat. 
Afhankelijk van het type module (ernst van het effect bij falen), zal een marge ten opzichte van het 
voorspelde begin van fase 4 gekozen worden. Bij een kritieke module zal er een ruime marge 
genomen worden en bij een minder kritieke module zal er pas ingegrepen worden nadat fase 4 al 
ingetreden is. Bij nieuwe componenten kan deze manier van werken een groot probleem opleveren. Er 
is immers nog geen mogelijkheid geweest voor het verzamelen van data uit de praktijk, maar het 
voorspellen van het begin van de wear-out fase kan slechts gebaseerd worden op schattingen van de 
fabrikant en expertmeningen. Het gevaar hiervan is dat deze personen vaak een conservatieve 
inschatting hiervan zullen geven, om er zeker van te zijn dat de module niet zal falen , waardoor de 
nieuwe module te vroeg onderhouden zal worden. Het nadeel van deze methodes is dat niet bekend is 
in hoeverre het component ook daadwerkelijk aan vervanging toe was. Er zijn immers componenten 
die pas op het einde van de wear-out fase zullen falen. Deze worden nu reeds vervangen aan het begin 
van deze fase. Het gebruik van T AO kan dit probleem ondervangen. Wanneer het moment van falen 
immers voorspeld kan worden door het monitoren van voorspellende parameters , zal pas worden 
ingegrepen, wanneer de betreffende module ook daadwerkelijk een bepaalde grens gepasseerd is. T AO 
is dus toepasbaar op alle vier de deelgebieden, mits er goede voorspellende parameters te 
onderscheiden zijn en er voldoende tijd is tussen het moment van het kunnen detecteren van de 
(versnelde) degradatie en het daadwerkelijke falen. In fase 3 zal hoofdzakelijk SAO toegepast worden. 
Het betreft hier immers random falen waardoor niet voorspelbaar is op welk tijdstip een individuele 
module zal falen , met als gevolg dat volstaan moet worden met correctief onderhoud. 

In de volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op Correctief onderhoud en Preventief 
onderhoud in respectievelijk paragraaf 3.4 en paragraaf 3.5. 
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3.4 Correctief onderhoud 
Correctief onderhoud wordt ook wel Storings Afhankelijk Onderhoud genoemd (SAO). Het 
onderhoud wordt hierbij geïnitieerd nadat er een storing is opgetreden. Deze wijze van onderhoud is 
altijd effectief; de installatie wordt immers middels het onderhoud weer in opererende toestand (terug) 
gebracht. Het is echter lang niet altijd efficiënt, aangezien een storing een gevolgschade kan 
veroorzaken, zoals bijvoorbeeld productieverlies of veiligheidsrisico' s die voorkomen hadden kunnen 
worden . In dit onderzoek wordt de volgende definitie voor Correctief onderhoud gebruikt: 

"All unscheduled maintenance actions performed, as a result of system/product failure, to 
resto re the system toa specified condition." (Blanchard, Vermaand Peterson, 1995) [BLA95 J 

Correctief onderhoud wordt bewust toegepast op modules die niet cruciaal zijn voor het functioneren 
van de gehele installatie of op onderdelen die een back-up hebben (redundant) . Ook voor modules 
waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat ze falen, is het soms (economisch gezien) efficiënter om deze 
niet te onderhouden middels een preventieve strategie. Het voordeel van deze strategie is namelijk dat 
de levenscyclus van een module volledig benut wordt. Bij sommige systemen is het echter het 
onvermogen tot het accuraat voorspellen van het faalmoment, waardoor correctief onderhoud de enige 
mogelijke strategie is. Correctief onderhoud wordt door Blischke en Murthy [BLI03] verder 
onderverdeeld in drie subgroepen: 

Good-as-New repair 
Bij Good-as-New repair is de verdeling van de Mean Time To Failure (MTTF) van de gerepareerde 
modules gelijk aan die van een nieuwe module. Het volgende defect kan hierbij gemodelleerd worden 
met een "ordinary renewal process" , waarbij de gerepareerde module beschouwd wordt als zijnde een 
nieuwe. 

Minimal Repair 
Bij Minimal Repair wordt de module weer in werkende status gebracht, waarbij het dezelfde 
effectieve leeftijd heeft als direct vóór het defect. 

Different from new repair 
Bij deze aanpak is de MTTF van de gerepareerde installatie kleiner dan die van een nieuwe installatie, 
aangezien de installatie niet in nieuwstaat teruggebracht kan worden door reparatie. Bij deze aanpak 
worden dikwijls niet alleen de defecte modules gerepareerd, maar ook modules die een aanzienlijke 
slijtage vertonen (deterioration). 

Ondanks dat correctieve strategieën onvermijdelijk zijn, spelen kostenoverwegingen in de meeste 
industrieën een grote rol bij de keuze voor een van de preventieve strategieën. De volgende uitspraak 
van Mobley is daarbij zeer toepasselijk: 

"Analysis of maintenance casts have shown that a repair made after failure will normally be 
three to Jour times more expensive than the same maintenance activity when it is well planned" 
(Mobley 1990) [MOB90] 

Dit kostenaspect is naast het betrouwbaarheids- en beschikbaarheids- en veiligheidsaspect één van de 
redenen dat de huidige opvatting in veel ondernemingen is om zo veel mogelijk onderhoud te doen aan 
de hand van in te plannen of te voorspellen taken. 

3.5 Preventief onderhoud 
Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om defecten te voorkomen voordat deze optreden, om het 
begin van defecten te detecteren of om defecten te ontdekken voordat ze de prestatie van een 
installatie kunnen beïnvloeden. Blischke en Murthy definiëren preventief onderhoud als: 
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"Maintenance carried out at predetermined intervals or according to prescribed criteria and 
intended to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning of an item" 
[BAC03] 

In Figuur 3-2 is preventief onderhoud onderverdeeld in Gebruiksafhankelijk Onderhoud (GAO), 
Opportunity Based onderhoud, Design-out Based en Toestandsafhankelijk Onderhoud (T AO). Nu 
volgt een korte omschrijving van deze preventieve onderhoudstrategieën. 

3.5.1 GAO 
Gebruiksafhankelijk Onderhoud wordt geïnitieerd na een bepaalde gebruiksperiode, het 
onderhoudsinterval, gemeten in de tijd (kalendertijd, draaiuren) of in hoeveelheden (bijvoorbeeld 
geproduceerde aantallen of gepasseerde tonnages). De intentie hiervan is om de lengte van de 
levensduur of de betrouwbaarheid van de installatie te verhogen. Dit type onderhoud vereist over het 
algemeen het stilleggen van een operationele installatie. Dit is nodig om de installatie te 
disassembleren, te inspecteren op defecte onderdelen om deze vervolgens te repareren of te vervangen. 
Aangezien preventief onderhoud van te voren ingeroosterd wordt, kan deze "downtime" van de 
installatie ingepland worden op geschikte momenten, bijvoorbeeld gedurende nachtelijke uren, als er 
geen of minder gebruik gemaakt wordt van de installatie om zo een optimale beschikbaarheid te 
bewerkstelligen. Ten grondslag aan deze strategieën ligt het kunnen voorspellen van het moment van 
falen van de module/installatie. De zekerheid over de juistheid van de faaldata is per situatie 
verschillend. De data die nodig zijn voor de voorspellingen zullen vaak niet of slechts beperkt 
aanwezig zijn. Bij geheel nieuwe producten zullen de invoerdata bepaald moeten worden aan de hand 
van fabrieksopgaven en expertmeningen. De nauwkeurigheid van de invoergegevens van de 
onderhoudsmodellen bepaalt in hoge mate de betrouwbaarheid van de berekende intervallen. 

,,.-:. -n 
Een glijstoel van een wissel dient goed gesmeerd te zijn zodat het te allen tijde voldoende gladheid heeft en 
het oppervlak niet te ruw is. Door het gebruik van de glijstoel zal de smering er af gaan, waardoor het 
oppervlak ruwer wordt. Dit proces van het ruwer worden van de glijstoel, is afhankelijk van het aantal 
gepasseerde treinen. De onderhoudstrategie die toegepast wordt op het ruwer worden van de glijstoel is dan 
ook Gebruiksafhankelijk onderhoud. Wanneer een bepaald aantal treinen de glijstoel gepasseerd is, zal het 
opnieuw smeren hiervan 11:eïnitieerd worden. 

Er is een drietal mogelijke manieren om het onderhoudsinterval te bepalen, afhankelijk van de 
dominante factor, bepalend voor de degradatie van de module. Het interval kan afhankelijk zijn van de 
kalendertijd (houdbaarheidsdatum), de tijd dat het in gebruik is (bijvoorbeeld de remvloeistof van een 
auto, die om de 2 jaar vervangen moet worden) of van de mate van gebruik (bijvoorbeeld de as van 
een molen die na een x aantal omwentelingen versleten is). Naast de gebruiksindicator waarop het 
onderhoudsinterval gebaseerd is (tijd of gebruik), dient er ook rekening gehouden te worden met het 
type onderhoud dat gedaan wordt. Bij onderhoud kan een module immers gerepareerd worden of 
geheel vervangen. Daarnaast is er een onderscheid tussen reparatie waarbij de module weer als nieuw 
beschouwd kan worden (as good as new repair) of een uitgangswaarde heeft (initiële waarde) , na 
reparatie, die minder is dan een nieuw product. In Figuur 3-3 is dit weergegeven. 

Bij de spoorwegen is het overigens zo dat er veel gebruik wordt gemaakt van repareerbare modules, 
waardoor dit een belangrijk aspect is bij de bepaling van de onderhoudsintervallen. Figuur 3-3 is ook 
van toepassing op deze installaties. Wanneer een module onderhouden wordt, zal het zo veel mogelijk 
teruggebracht worden in originele conditie. De conditie direct na onderhoud is echter afhankelijk van 
de toegepaste onderhoudwerkzaamheden en de kenmerken van de module. Het zal immers niet altijd 
mogelijk zijn om een module dezelfde kwaliteit te garanderen als toen het nieuw was , waardoor het 
onderhoudsinterval af zal nemen naarmate het vaker gerepareerd is. 
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Figuur 3-3 Variabel Onderhoudsinterval; conditie van de module uitgezet tegen een gebruiksindicator 

Stel een nieuwe fietsband heeft een verwachte standtijd van een jaar. Zodra de band een gaatje vertoont en 
geplakt is, zal de verwachte standtijd kleiner zijn dan een jaar, aangezien de band niet meer in originele staat 
teru ebracht kan worden ( oreus, extra zwakheid o unt re aratie) 

Het onderhoud wordt bij GAO dus uitgevoerd op vooraf vastgestelde tijdsintervallen, afhankelijk van 
het verwachte faalmoment, maar onafhankelijk van het feit of de module ook daadwerkelijk binnen 
afzienbare tijd zou gaan falen. In het geval van variabele onderhoudsintervallen wordt het voorspellen 
van het moment van falen alleen maar gecompliceerder. Een preventieve onderhoudstrategie die wel 
rekening houdt met het daadwerkelijke moment van falen is Toestandsafhankelijk Onderhoud. Een 
uitleg hiervan volgt in de volgende paragraaf. Paragraaf 3.5.3 zal vervolgens het verschil tussen GAO 
en T AO toelichten. 

3.5.2 TAO 
Toestand Afhankelijk Onderhoud (T AO) wordt door Kumar et al. gedefinieerd als: 

"Maintenance based on the fact that a change in condition and/or performance is likely to 
precede a failure so the maintenance task should be based on the actual condition of the 
item/system" (Kumar, Cracker, Knezevic and El-Haram, 2000) [KUM00J 

T AO is in tegenstelling tot de andere preventieve strategieën een vorm van onderhoud, waarbij het 
moment van het uitvoeren van het onderhoud niet afhankelijk is van de tijd of van het gebruik, maar is 
gebaseerd op inspectieresultaten. De uit te voeren inspecties kunnen hierbij in vaste cycli uitgevoerd 
worden of continu. Het inspectie-interval wordt hierbij gebaseerd op de te verwachten 
degradatiesnelheid van de module in kwestie. Al in 1978 gaven Kelly en Harris een beschrijving van 
een dergelijke strategie: 

"Maintenance carried out in response to a significant deterioration in a unit as indicated by a 
change in the monitored parameters of the unit's condition or performance" (Kelly and Harris, 
1978) [KEL78] 
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Met "Significant deterioration" wordt bedoeld dat een vooraf vastgestelde grens van de gemeten 
parameter(s) overschreden wordt, wat de aanzet is tot het doen van onderhoud. Dit principe wordt 
beschreven door het PF-interval (Potential to Functional failure interval). Nu volgt een korte 
omschrijving van de theorie achter het PF-interval. 

Figuur 3-4 is een grafische weergave van het principe achter het PF-interval. Hier is de conditie van 
een module uitgezet tegen de tijd. Bij deze techniek wordt de conditie van een module gemeten aan de 
hand van een vooraf vastgestelde voorspellende parameter. Deze parameter wordt met een bepaald 
inspectie-interval gemeten (L'it) en geëvalueerd waardoor duidelijk wordt in welke toestand de module 
zich op dat moment bevindt. Wanneer de conditie van de module punt P bereikt, zal er actie 
ondernomen worden. Afhankelijk van de lengte van het PF-interval en de te ondernemen acties, wordt 
dan beslist hoe gehandeld moet worden en met welke urgentie dit moet gebeuren. Het onderhoud dient 
in ieder geval plaats te vinden voordat de module toestand F bereikt, aangezien dan de kans op het 
daadwerkelijke falen hiervan zeer groot is. Indien de voorspellende parameters duidelijk te 
onderscheiden zijn, biedt dit type onderhoud de kans om de gebruiksduur van een object ten volle te 
benutten, onderhoudswerkzaamheden te plannen op gunstige tijdstippen, om zo een optimale 
beschikbaarheid van de module te bewerkstelligen. 

î 
:Ë 
"C 
C 
0 u 

Punt waar degradatie 
begint 

111 111 111 

Tijd -------

Punt waar degradatie 
gedetecteerd kan 

worden 

61 111 111 111 

-----P F lotem~ 

Punt waarop module zal 
falen 

Figuur 3-4 Relatie tussen inspectie-interval, degradatie en PF- interval 

Wanneer er een goed beeld bestaat over het PF-interval en de lengte hiervan, kan het inspectie-interval 
bepaald worden. Het inspectie-interval geeft aan met welke frequentie gekeken wordt in welke staat de 
module op dat moment verkeert. Wordt deze frequentie te hoog gekozen, dan resulteert dit in het 
onnodig gebruik van middelen. Wanneer deze frequentie te laag gekozen wordt, dan wordt het begin 
van een (versnelde) degradatie gemist en kan het voorkomen dat er geen tijd meer is om de juiste 
acties te ondernemen om het falen van de module voor te zijn. Het interval dient dus zo gekozen te 
worden dat de tijd tussen het moment waarop de degradatie geïdentificeerd wordt (in het slechtste 
geval punt P + inspectie-interval) en het moment waarop de module daadwerkelijk faalt (punt F) lang 
genoeg is om alle onderhoudsacties in werking te zetten en uit te voeren. Wanneer dit PF-interval zou 
variëren van module tot module, dan dient het inspectie-interval gebaseerd te zijn op het kortste 
interval. Wanneer het PF-interval erg kort is of wanneer deze erg veel variatie vertoont, is continue 
monitoring wellicht een oplossing. Bij continue monitoring is het inspectie-interval immers zeer klein ; 
er wordt een continue meting verricht. Het moment waarop de degradatie gedetecteerd kan worden 
(Punt P uit Figuur 3-4) is in dit geval gelijk aan het moment waarop het ook daadwerkelijk 
gedetecteerd wordt, waardoor direct actie ondernomen kan worden [AME04]. 
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Er zijn vele manieren beschikbaar waarop de toestand van de installatie gemeten kan worden. 
Essentieel bij deze metingen is dat vooraf duidelijk is welke parameters de werkelijke toestand van de 
installatie kunnen beschrijven en in welke frequentie dit dient te gebeuren. 

C~ttmtin~~"----- --------------------- - - - -------, 
.. flàl...-- -----------------------------------1 

Door belasting van de spoorstaaf zullen er haarscheurtjes ontstaan in het metaal . Wanneer niet ingegrepen 
wordt, zullen deze haarscheurtjes uiteindelijk spoorstaafbreuk tot gevolg hebben. Middels ultrasone 
apparatuur, kan de grootte van deze haarscheurtjes gemeten worden, zodat tijdig ingegrepen kan worden, nog 
voordat deze haarscheurt ·es een dusdani e !en te aannemen dat ze een breuk veroorzaken. 

In bovenstaande paragrafen zijn GAO en T AO afzonderlijk van elkaar toegelicht. In de volgende 
paragraaf zullen deze twee onderhoudstrategieen naast elkaar gelegd worden en zal het verschil tussen 
beiden uitgelegd worden. 

3.5.3 GAO vs. TAO 

Het essentiele verschil tussen Gebruiksafhankelijk onderhoud en Toestandsafhankelijk onderhoud is 
dat bij GAO het daadwerkelijke onderhoud plaatsvindt in vooraf vastgestelde intervallen, terwijl bij 
T AO in vooraf vastgestelde intervallen wordt gekeken of het doen van onderhoud uberhaubt nodig is. 
Blijkt dit het geval, dan wordt er pas actie ondernomen. Het gevolg hiervan is dat bij 
Gebruiksafhankelijk onderhoud niet expliciet bekend is in hoeverre de module ook daadwerkelijk aan 
vervanging toe was, aangezien het gebaseerd is op verwachte faalmomenten. Door de werkelijke 
toestand van een module te meten door middel van nauwkeurig gekozen parameters, is het mogelijk 
het onderhoudstijdstip hiervoor beter te bepalen, waardoor de levensduur van een module ten volle 
benut kan worden, terwijl storingen voorkomen worden. Figuur 3-5 toont een voorbeeld van een 
grafische weergave van het zojuist uitgelegde verschil tussen het tijdstip van onderhoud bij GAO en 
bij TAO. 

Conditie 

î 

0 

Punt van fale n i 
Onderhoudslevel /AO 

_____. Gebruiksindicator 

Range van onderhoud 
momenten bij T AO 

Moment van 
onderhoud bij G AO 

Figuur 3-5 Grafische weergave van conditie met unit-to-unit variatie 

In Figuur 3-5 is een voorbeeld gegeven het degradatiepatroon van gelijksoortige modules , 
bijvoorbeeld 15 spoorstaven van hetzelfde type van dezelfde fabrikant, als functie van de het gebruik 
hiervan. Duidelijk is te zien dat per module het werkelijke degradatieproces anders verloopt; dit wordt 
de unit-to-unit variatie genoemd. Hierbij zijn de werkelijke faalmomenten over de totale groep 
verdeeld volgens een normale verdeling. Dit is overigens een van de mogelijkheden, want dit zou ook 
een andere verdeling kunnen zijn, afhankelijk van de beschouwde module. In dit voorbeeld is te zien 
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dat wanneer GAO als strategie gebruikt zou worden, het onderhoud na een bepaalde hoeveelheid 
gebruik gedaan wordt. Dit is om zeker te zijn dat er geen spoorstaatbreuk optreedt, wat dramatische 
gevolgen zou kunnen hebben. Bij GAO wordt het moment van onderhoud van kritische modules dus 
bepaald aan de hand van het moment van falen van de zwakste schakel. Dit moment wordt gekozen 
aan het begin van de normaalverdeling. Bij T AO is er een hele range van onderhoudsmomenten. Er 
wordt namelijk gekeken naar het moment waarop in dit voorbeeld de conditie van een spoorstaaf een 
bepaalde grens bereikt heeft en dan wordt het onderhoud hiervan pas geïnitieerd. Het gevolg hiervan is 
dat de levensduur per module bekeken wordt, waardoor deze ten volle benut kan worden, zonder dat 
het daadwerkelijk zal falen. Volgens de gebruikte definitie van falen zou bijvoorbeeld het falen 
(failure) een breuk in de spoorstaaf betekenen, die het gevolg zou zijn van een fout (fault or error) in 
de vorm van een te grote crack-size in de spoorstaaf. Een ander verschil tussen GAO en T AO is 
aangegeven middels de gestreepte lijnen in Figuur 3-5. In bepaalde omstandigheden zou het 
bijvoorbeeld kunnen dat de degradatie van een module volgens deze lijnen optreedt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij "Rapid wearout" (deelgebied 2 uit Figuur 3-1). Als GAO toegepast zou 
worden, dan zou de module falen , aangezien onderhoud pas veel later geïnitieerd wordt. Wanneer 
echter T AO toegepast wordt, dan zou de versnelde degradatie tijdig gesignaleerd kunnen worden, 
waardoor onderhoud gedaan kan worden, nog voordat de module daadwerkelijk faalt. 

3.5.4 Opportunity Based 
Opportunity based maintenance is toepasbaar bij installaties bestaande uit meerdere modules. Wanneer 
een van deze modules onderhoud behoeft (Preventief of Correctief), is het dikwijls nodig om de gehele 
installatie stil te leggen. In het spoor zou dit tot gevolg hebben, dat het traject niet berijdbaar is 
gedurende dit onderhoud, de zogenaamde Trein Vrije Periode (TVP). Wanneer dit het geval is, kan het 
wenselijk zijn tevens onderhoud te doen aan andere modules, die wellicht niet direct onderhoud nodig 
hebben, maar wel in de nabije toekomst. Het voordeel hiervan is dat het traject slechts één keer 
stilgelegd hoeft te worden, wat de beschikbaarheid (een van de performance criteria op het spoor; zie 
Hoofdstuk 4) zeer ten goede komt. Opportunity based maintenance, is vergelijkbaar met de correctieve 
strategie "Different from new repair" , met het verschil dat het in dit geval van tevoren gepland is, in 
tegenstelling tot de correctieve strategie, waarbij dit gedaan wordt wanneer de module reeds gefaald is. 
Op het spoor wordt deze vorm van onderhoud toegepast in de vorm van het clusteren van 
onderhoudswerkzaamheden. Wanneer alle onderhoudsintervallen van de modules van een installatie 
bekend zijn, wordt gekeken in hoeverre dezen geclusterd kunnen worden tot een grote 
onderhoudsbeurt om op die manier de duur van de totale Trein Vrije Periode te verkorten (zie 
Paragraaf 4.3.3). 

'YiTITiî-,,;:r;ffll 
De eigenaar van een nieuw aangeschafte auto, zal na 30.000 km terug moeten komen naar de garage, voor een 
onderhoudsbeurt aan de auto. Na deze kilometrage zullen meerdere onderdelen (modules) van de auto 
namelijk aan vervanging toe zijn. De olie zal worden ververst, de banden worden gecontroleerd en eventueel 
uitgelijnd, de elektronica wordt uitgelezen, het motorblok wordt gecontroleerd en de filters worden ververst. 
Dit is een vorm van het clusteren van meerdere onderhoudswerkzaamheden tot een grote onderhoudsbeurt. 
Niet alle modules behoeven per definitie direct onderhoud, maar door het doen van een grote onderhoudsbeurt, 
hoeft de eigenaar niet voor elk klein mankement, onnodig vaak naar de garage, aangezien dit middels deze 
beurt (preventief) verholpen wordt. 

Aanhc,cling .~.1 
In de theorie wordt veel geschreven over T AO en Opportunity Based onderhoud, Er wordt echter nergens 
vermeld dat het wellicht interessant is om deze twee strategieën te combineren. Het is namelijk denkbaar dat 
wanneer een installatie uit meerdere modules bestaat en deze modules onderhouden worden middels T AO, het 
interessant kan zijn om een derde ondergrens in te stellen. Wanneer een module dan onderhoud behoeft, kan 
gekeken worden in welke conditie de andere module zich op dat moment bevindt. Wanneer deze conditie de 
derde ondergrens gepasseerd is, dan wordt deze ook in de onderhoudsbeurt meegenomen. Verder onderzoek 
hiernaar zou erg nuttig kunnen zijn, aangezien zo de voordelen van het optimaal benutten van de levensduur 
(T AO) gecombineerd kan worden met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid ( clustering). Het instellen van 
een derde onder rens is in Fi uur 3-6 rafisch weer e even. 
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Figuur 3-6 Grafische weergave van conditie met unit-to-unit variatie en Opportunity based ondergrens 

3.5.5 Design-out Based 
De laatste vorm van onderhoud die hier besproken wordt is Design-out onderhoud. Bij deze strategie 
wordt een module vervangen, omdat er een betere, meer betrouwbare, goedkopere of veiligere 
vervangingsmodule ontwikkeld is. In Figuur 3-2 is deze onderhoudstrategie geplaatst op de grens van 
correctief onderhoud en preventief onderhoud, aangezien deze vorm van onderhoud van toepassing 
kan zijn op zowel preventief als correctief onderhoud. Wanneer een module gefaald is en er is op dat 
moment een beter alternatief beschikbaar is, dan zal de module in dit geval niet gerepareerd worden, 
maar zal vervangen worden door de verbeterde versie. In dit geval is er sprake van correctief 
onderhoud. Wanneer echter een naar behoren functionerende module bewust herontworpen wordt en 
deze (voordat falen optreedt) door het nieuwe herontwikkelde product vervangen wordt, dan is er 
sprake van preventief onderhoud. 

~--• 1 - • -,, 

Na een uitgebreide analyse heeft een aannemer, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een 
spoortraject, geconcludeerd dat er regelmatig onderhoud gedaan moet worden aan de tong van het wissel. Hier 
gaan veel kosten mee gemoeid en bovendien zorgt het onderhoud hiervan voor ongewenste TVP's. Hij wil dit 
reduceren en heeft een ingenieursbureau de opdracht gegeven om een puntstuk te ontwikkelen dat meer 
bestand is tegen de hoge belasting. Dit resulteerde in een herontworpen puntstuk, vervaardigd uit een ander, 
sterker materiaal dat beter bestand is tegen het gebruik, terwijl de kosten slechts enkele procenten hoger zijn 
dan die van het oude puntstuk. De aannemer stelt aan ProRail voor om alle puntstukken uit het traject te 
vervangen door de nieuwe exemplaren, om zo minder TVP's en op den duur minder kosten te hoeven maken. 
Dit is een voorbeeld van preventief Design-out onderhoud. 

3.6 Strategiekeuze 
Voor de structurering van de keuze voor een preferente onderhoudstrategie is het mogelijk om gebruik 
te maken van een beslissingsdiagram. Hierdoor wordt de gebruiker geholpen om op gestructureerde 
wijze een weloverwogen beslissing te maken aan de hand van meerdere beslissingscriteria. In de 
zoektocht naar het vinden van een beste beslissingsmethodiek zijn er vele diagrammen opgesteld in 
verscheidene publicaties, waaronder [DES03] , [EIS0l], [KNE97] , [WAE02]. Omdat het opstellen van 
een dergelijke tool vaak zijn grondslag heeft in het verbeteren van de onderhoudsprocessen in 
specifieke industrieën en ondernemingen, vertonen deze diagrammen naast heel veel overeenkomsten 
soms unieke invalshoeken. Een unieke invalshoek is bijvoorbeeld het verwerken van een weging in de 
antwoorden van iedere beslissingsstap. Een verder onderzoek naar de bruikbaarheid hiervan voor 
toepassing op het spoor is dan ook aan te raden (zie Aanbeveling 5.1). Ten grondslag aan dit 
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onderzoek ligt dan ook een studie naar de verschillende benaderingen en op basis hiervan wordt in 
hoofdstuk 5 een herontworpen diagram gepresenteerd, dat opgesteld is aan de hand van de bestaande 
diagrammen uit de literatuur (zie Bijlage 1), het diagram zoals het vastgelegd is in de documentatie 
van ProRail (zie Figuur 4-4) [HEU04] en interviews en workshops met kenners op het gebied van 
onderhoud in de railsector. Op deze manier is getracht de bevindingen uit eerdere studies te 
combineren met praktijkkennis en inzichten uit de railsector. 

Een voorbeeld van een diagram dat is gebruikt als basis voor het herontworpen diagram uit Hoofdstuk 
5 is in Figuur 3-7 weergegeven [W AE02]. De belangrijkste beslissingscriteria bij deze methode zijn 
ofwel technisch, ofwel economisch van aard. Eerst wordt gekeken of een faalmodus kritisch is en 
indien dat het geval is wordt onderzocht of de verschillende onderhoudstrategieën technisch mogelijk 
zijn. Indien technisch mogelijk, wordt bekeken of de betreffende strategie ook een economische 
wenselijke oplossing biedt. In Bijlage I zijn meerdere voorbeelden van bestaande diagrammen 
gegeven. Het belangrijkste verbeterpunt van al deze publicaties, net als van de werkwijze uit het 
Handboek Instandhoudingsmanagement van ProRail [HEU04] (zie Paragraaf 4.3.2), is dat de 
overwegingen die meegenomen moeten worden om een gefundeerde beslissing te nemen per 
beslissingsmoment niet verder uitgewerkt zijn. Middels het uitgewerkte herontworpen diagram uit 
Hoofdstuk 5 is getracht dit manco, wat betreft het gebruik binnen de spoorsector, te ondervangen. 
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Figuur 3-7 Voorbeeld beslissingsdiagram voor onderhoudstrategie uit [WAE02] 
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3.7 Clustering 
Wanneer de onderhoudstrategieën van de gehele installatie of het gehele traject geanalyseerd en 
vastgesteld zijn, ontstaat er een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden die (over een bepaalde 
tijdspanne) uitgevoerd dienen te worden. Deze onderhoudsintervallen zullen van module tot module 
van elkaar verschillen. Bij een dient er bijvoorbeeld maandelijks onderhoud gedaan te worden, terwijl 
dit bij een andere module slechts een keer per jaar hoeft te gebeuren. Wanneer hier inzicht in bestaat, 
is het mogelijk om deze onderhoudswerkzaamheden te bundelen tot grotere onderhoudsbeurten; dit 
wordt clusteren genoemd. Nagenoeg elke onderhoudsactie zal immers de beschikbaarheid van de 
installatie of het traject aantasten. Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te bewerkstelligen, 
dient onderzocht te worden in hoeverre de afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig 
uitgevoerd kunnen worden, zodat de totale niet-beschikbaarheid geminimaliseerd kan worden. Te 
denken valt hierbij aan het bundelen van werkzaamheden die in dezelfde periode uitgevoerd moeten 
worden, bijvoorbeeld om de 7 of 8 jaar, of werkzaamheden die een interval hebben die een veelvoud 
van elkaar zijn, bijvoorbeeld, 2, 4 en 8 jaar. Middels het opstellen van een matrix kan inzicht 
verkregen worden in de mogelijke clusters. Tabel 3-1 is een voorbeeld van een dergelijke matrix. 

In de tabel zijn mogelijke clusters omcirkeld. Een mogelijkheid is om de onderhoudswerkzaamheden 
die plaats moeten vinden in het 2\ 3e en 4e jaar te combineren. Dit kan bijvoorbeeld door de 3-
jaarlijkse werkzaamheden elke twee jaar uit te voeren zodat elke 4 jaar alle werkzaamheden uit dit 
cluster samenvallen (zie gestippelde cluster). Een andere optie is om de werkzaamheden met 
intervallen die een veelvoud van elkaar zijn te combineren, dit is de groep omcirkeld met de 
onregelmatige stippellijn. 

Tabel 3-1 Clustering van onderhoudsacties 

OH-interval 1 jr. 2 jr. 3 jr. 4 jr. 5 jr. 6 jr. 7 jr. 8 jr. 9 jr. 
Modules ······ ..... --
Module A ... ·· X ·•. / " Module B / X \ 
ModuleC X ' Module D -·· ·-rx ·- ··-· · - ·---~-- ·· ModuleE -- .. ...._ X ·· - ·-···-- ·· -
Module F .. --- .. - ---i. x ·· -; ~ -
ModuleG ·· ... ·· - ·· -x· · - ··-·1· ,..... 

ModuleH ·. .· \. x/ .• .. .. 
···················· 

.. •· 
' / -

.\anhc,cling J.2 
Om een optimale beslissing te maken voor de te clusteren onderhoudsacties en de daaruit volgende 
onderhoudsbeurten is het aan te raden een (optimaliserings-)model op te stellen. Hier kunnen dan TVP's, 
kosten van onderhoud en der elïke in worden mee enomen. 

3.8 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is er een theoretisch kader geschets, dat als theoretische basis zal dienen voor de 
volgende hoofdstukken. Het begrip onderhoud is gedefinieerd en een denkmodel (de Roller Coaster 
Curve) waarmee het faalgedrag van installaties bekeken kan worden is gepresenteerd. Daarnaast zijn 
verschillende onderhoudstrategieën uitvoerig behandeld en is een voorbeeld van een 
beslissingsondersteunend diagram voor de bepaling van een preferente onderhoudstrategie toegelicht. 
Dit diagram dient, samen met andere modellen uit de literatuur (zie Bijlage 1), als uitgangspunt voor 
een herontworpen beslissingsondersteunend model voor onderhoudstrategieën op het spoor. Dit model 
wordt in Hoofdstuk 5 behandeld. Dit hoofdstuk geeft derhalve antwoord op deelvraag 1 van de 
onderzoeksvraag; "Wat staat er in de literatuur beschreven over onderhoud in het algemeen en over 
de bepaling van onderhoudstrategieën in het bijzonder?". 
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In het volgende Hoofdstuk wordt eerst het instandhoudingsmanagement op het spoor beschreven. Dit 
hoofdstuk beschrijft de huidige werkwijze van ProRail (zoals beschreven in [HEU04]) , als het gaat om 
de bepaling van onderhoudstrategieën en geeft als zodanig antwoord op deelvraag 2; "Hoe is het 
proces van de bepaling van onderhoudstrategieën momenteel gestructureerd binnen het spoor?" 
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Hoofdstuk 4 Instandhoudingsmanagement op het spoor 

Begin 2001 is ProRail begonnen met de ontwikkeling van instandhoudingsmanagement. 
Instandhoudingsmanagement maakt deel uit van het thema assetmanagement, dat door ProRail 
gedefinieerd wordt als: 

"Het zodanig beheren van de assets (bedrijfsmiddelen), dat er een relatie kan worden gelegd 
tussen de performance van de assets en alle daarvoor noodzakelijke kosten " [HEU04 ]. 

Binnen instandhoudingsmanagement is het instandhoudingsconcept het middel om de relatie tussen de 
prestatie (performance) van de railinfrastructuur en de kosten over de levensduur te bepalen, te 
beheersen en te verbeteren. Het instandhoudingsconcept beschrijft op basis van een analyse van de 
risico's van falen van de functies van een installatie welke onderhoudsactiviteiten met welke 
frequentie moeten worden uitgevoerd om voor de betreffende installatie de gewenste performance te 
kunnen bereiken tegen minimale kosten van onderhoud over de levensduur. De performance van de 
installaties worden gemeten aan de hand van drie performance criteria, te weten [HEU04]: 

Beschikbaarheid: de verhouding tussen de tijdsduur, dat de installatie beschikbaar is, en de 
totale tijdsduur. 
Betrouwbaarheid: het aantal storingen aan de installatie per tijdseenheid. 
Veiligheid: het aantal storingen, die de veiligheid van mensen en milieu treffen. 
Kosten: de kosten voor onderhoud aan de module 

Het instandhoudingsmodel van ProRail is in Figuur 4-1 weergegeven: 

lnfra 

Gebruik 

Omgeving 

Beschikbaarheid Betrouwbaarheid 

onderhoud ~ mod;ficatie 

Frequentie 

Veil igheid 

Performance en 
Lee kosten 

Figuur 4-1 Instandhoudingsmodel ProRail [HEU04 J 

Het figuur laat zien dat je door het variëren van het onderhoud (bijvoorbeeld de onderhoudsfrequentie) 
verschillende combinaties van de performance parameters kunt bepalen. Uit deze verschillende 
combinaties kan vervolgens de gewenste samenstelling gekozen worden. 

4.1 Objectenstructuur 
De railinfrastructuur is een complex geheel van talloze installaties, objecten en componenten. Om dit 
geheel overzichtelijk te maken en om de informatievoorziening binnen instandhoudingsmanagement 
duidelijk te laten verlopen dient de railinfrastructuur onderverdeeld te worden. Vaak wordt een 
dergelijke onderverdeling gemaakt middels een functionele indeling. Per te vervullen functie van de 
installatie wordt een onderverdeling gemaakt. Bijvoorbeeld de functie 'stroomgeleiding'. Een 
dergelijke indeling is binnen de railinfrastructuur echter niet gewenst, aangezien meerdere objecten 
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kunnen dienen voor dezelfde functie, met andere doeleinden, andere faalvormen, oorzaken, 
consequenties en te nemen (onderhoud-)acties. In onderstaand kader is een voorbeeld hiervan 
beschreven. 

• ·•1 1, ... ~ .. il 

Zowel een spoorstaaf, als een wissel heeft onder andere de functie van geleiding van het treinstel. Bij een 
functionele indeling zouden beide systemen als één te onderhouden onderdeel van het spoor beschouwd 
worden en dus onderhouden worden volgens hetzelfde concept, met dezelfde technieken en dezelfde 
frequenties . Het zijn echter twee installaties, die op een volledig verschillende manier onderhouden dienen te 
worden. 

Bovenstaand voorbeeld pleit dan ook voor een indeling van de infrastructuur, waarin beide installaties 
als een afzonderlijke eenheid beschouwd worden, met een eigen manier en frequentie van onderhoud. 
Een betere onderverdeling kan dan gemaakt worden middels een fysieke indeling. Bij ProRail gebruikt 
men daarom ook een indeling als in Figuur 4-2: 

Installatie X 
(wissel) 

Objectsoort W 
(Bedieningssysteem) 

Objectsoort X 
(Wisselconstructie) 

Objectsoort Y 
(Stabilisatieconstructie) 

Objectsoort Z 
(Vlllsseltoestellen) 

ObjecttypeW 
() 

Objecttype X 
() 

Objecttype Y 
() 

Objecttype Z 
() 

Onderdeel X 
(Tongbewegingen) 

Onderdeel Y 
(Tussenspoorstaven) 

Onderdeel Z 
(Puntstuk) 

Figuur 4-2 Voorbeeld van een fysieke indeling infrastructuur 

ComponentW 
(Tong) 

Component X 
(Glijstoel) 

Component Y 
(Klembeugel) 

Component Z 
(Bout) 

In deze figuur wordt een installatie (bijvoorbeeld een wissel) , onderverdeeld in objectsoorten, die 
vervolgens worden onderverdeeld in één of meerdere objecttypes. Vaak zijn er immers meerdere 
uitvoeringen van een bepaald soort object. Deze objecttypen bestaan weer uit één of meerdere 
onderdelen en deze onderdelen zijn weer opgebouwd uit één of meerdere componenten. 

4.2 Generieke bouwstenen 
Omdat veel installaties op meerdere trajecten toegepast worden , is het niet efficiënt om elke keer een 
geheel nieuw onderhoudsconcept op te stellen. ProRail heeft daarom een werkwijze aangenomen die 
dit moet voorkomen. Dit wordt de bouwsteenstructuur genoemd, waarbij het begrip bouwsteen als 
volgt is gedefinieerd: 

"Een generieke uitvoering van een risicoanalyse en een instandhoudingsconcept van een 
bepaald objecttype van de railinfrastructuur in een generieke context/ situatie " [HEU04} 

Wanneer een dergelijk object toegepast wordt in een specifieke situatie dient de generieke bouwsteen 
uiteraard wel aangepast te worden aan de voor die situatie karakteriserende omstandigheden. Een 
bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat het nu mogelijk is om gerichter (specifieke) informatie 
te verzamelen voor de analyse per bouwsteen. 

Omdat er van vele objecttypen meerdere uitvoeringen bestaan, die wat betreft karakteristieken enorm 
van elkaar kunnen verschillen, zijn verschillende bouwstenen opgesteld, afhankelijk van de uitvoering 
van het objecttype en de belasting dat dit objecttype ondervindt. Op deze manier krijg je bijvoorbeeld 
onderstaande bouwstenen (A t/m G) per object. 
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Tabel 4-1 Bepaling bouwstenen [HEU04] 

Belastingklassen ~ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Objecttypen met uitvoering l 
Wissels 1 :9 met hout en met 54 E 1 A B C 
Wissels 1 :9 met hout en met 60 E 1 D E F 
Wissels 1:9 met beton en met 54 El G - -
Wissels 1: 12 met beton en met 54 E3 - - -

Bouwsteen A kan in dit geval als leidraad gebruikt worden voor het opstellen van een 
instandhoudingsconcept voor een wissel met verhouding 1 :9, houten dwarsliggers en met UIC 54 
(spoorstaaftype), die een belasting kent die valt binnen klasse 1. Deze klassenindeling is gemaakt op 
basis van onder andere het aantal assen, het aantal wisselomlopen en de gepasseerde tonnages. De 
gegevens hiervoor zijn onder andere verkregen uit Quo Vadis, een database waarmee ProRail het 
wisselgebruik registreert. Voor een verdere uitleg van de klassenindeling verwijs ik naar het document 
"wissel classificatie; indeling exploitatieklassen wissels" [GEEO5] . Punt van kritiek/ verbetering is dat 
er bij de bepaling van de klassen, geen rekening gehouden wordt met het al dan niet kritisch zijn van 
een wissel voor de afhandeling van het treinproces. De gevolgen van falen van een installatie bij een 
knooppunt (bijvoorbeeld Utrecht Centraal) zijn immers vele malen groter dan voor een spoor dat 
slechts sporadisch gebruikt wordt en niet fungeert als verbindingspunt voor de rest van de 
infrastructuur (bijvoorbeeld Valkenburg) . 

. \anhcH.'ling -tl 
Het is van groot belang dat de bouwstenen, die gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor nieuwe 
onderhoudsconcepten, zeer nauwkeurig opgesteld zijn en up-to-date informatie verstrekken. Deze bouwstenen 
dienen daarom met de grootste nauwkeurigheid opgesteld te worden en regelmatig geëvalueerd te worden. Het 
dient daarom ook aanbeveling om de bestaande bouwstenen onder de loep te nemen, om ervoor te zorgen dat 
deze een oede basis kunnen vormen voor het o stellen van s cifieke onderhoudsconce ten. 

Nu de verschillende uitvoeringen van een installatie geclassificeerd zijn in bouwstenen kan per 
bouwsteen een specifiek onderhoudsconcept opgesteld worden. Dit proces wordt in de volgende 
paragraaf beschreven. 

4.3 Opstellen instandhoudingsconcept 
Het opstellen van de bouwstenen verloopt in drie stappen, die in de volgende paragrafen beschreven 
worden. Paragraaf 4.3.1 beschrijft het opstellen van de risicoanalyse, in paragraaf 4.3.2 wordt het 
opstellen van een instandhoudingsconcept zelf besproken en in paragraaf 4.3.4 wordt het 
optimaliseringsproces van de voorgaande stappen toegelicht. 

4.3.1 Risicoanalyse 
Bouwstenen worden opgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Bij deze risicoanalyse worden de 
mogelijke wijzen van falen , de oorzaken hiervan en het risico van falen van een installatie op een 
gestructureerde wijze geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit wordt gedaan vanuit de functies van de 
installatie. Van de faalwijzen waarvan het risico te groot is (boven een bepaalde van tevoren 
opgestelde grenswaarde) kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om dit risico te 
verminderen, middels het doen van onderhoud of het aanbrengen van modificaties aan de installatie. 

Er bestaan meerdere methoden om de risicoanalyse uit te voeren. Een veelgebruikte methode bij het 
spoor is de FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis). Andere methoden zijn onder 
andere de Ff A (Fault Tree Analysis) , Markov analyse en Hazop (vooral veiligheidsgerelateerd). 
Hierbij heeft de FMEA een kwalitatieve insteek, de FMECA een iets verder gekwantificeerde input 
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(de Criticality van een faalmodus) en de FTA, Hazop en Markov analyses vereisen gekwantificeerde 
data, middels verzamelde gegevens in databases en gekwantificeerde (grens-)waarden. 

Aangezien het met de huidige stand van zaken in het spoor zeer moeilijk is om de juiste 
gekwantificeerde data te verkrijgen uit bestaande databases, wordt de FMECA veelvuldig toegepast. 
De volgende stappen dienen bij deze analyse doorlopen te worden: 

1. Vaststellen van de grenzen van het te beschouwen objecttype 
2. Vaststellen van de functies van het objecttype, de mogelijke faalvormen (Functional Failures), 

de bijbehorende faaloorzaken (Failure mode) en de ontstaansmechanismen (condities van de 
fout) 

3. Het bepalen van de effecten van falen op de bedrijfsdoelstellingen 
4. Het bepalen van de standtijd, storingsduur (Mean Time To Repair; MTTR) en het faaltempo 

(Conditional Probability of Failure). 

Hierbij zijn stap 1 en 2 generiek, dus geldig voor alle objecttypen met hetzelfde ontwerp en dezelfde 
constructie en stap 3 en 4 specifiek, dus aangepast is aan de specifieke situatie waarin het objecttype 
functioneert. Aan de hand van de verkregen data uit stap 3 en 4 kan het risico op een bepaalde 
faalvorm bepaald worden . Het risico is hierbij het product van de weegfactor voor de standtijd en de 
weegfactor van het effect hiervan op de bedrijfsdoelstellingen (veiligheid, beschikbaarheid en kosten) . 
Een mogelijke aanpak voor het bepalen van het risicogetal, zoals weergegeven in het Handboek 
Instandhoudingsmanagement [HEU04] is weergegeven in Bijlage II. 

Middels een risicomatrix kan eventueel per bedrijfsdoelstelling inzichtelijk gemaakt worden bij welke 
combinaties van weegfactoren de grenswaarden overschreden worden. Een voorbeeld van een 
dergelijke risicomatrix voor onderhoudskosten is weergegeven in Tabel 4-2. 

Tabel 4-2 Risicomatrix 

Stand tijd > 25 10 - 25 3 - 10 1 - 3 0,5 - 1 < 0,5 
Onderhoudskosten 

Risicogrens~ 64 Weegfactor 1 2 4 8 16 32 

:s; 1000 

1000 < X :s; 2500 4 

2500 < X :s; 7500 16 

7500 < X :s; 12500 64 

> 12500 256 

4.3.2 Instandhoudingsconcept 

Van alle faaloorzaken , waarvan een risicogetal de risicogrens overschrijdt, worden vervolgens op het 
niveau van de condities van de fout (ontstaansmechanismen van de faaloorzaken , zoals vandalisme, 
slijtage, veroudering, etc.) maatregelen genomen, om het risico te verminderen in de vorm van 
onderhoudsacties met onderhoudsintervallen dan wel modificaties. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat bij het opstellen van een instandhoudingsconcept uitgegaan wordt van een juist uitgevoerd 
onderhoud. Bij ProRail worden de volgende onderhoudstrategieën onderscheiden: 

- SAO (StoringsAfhankelijk Onderhoud): 

Hierbij vindt alleen Correctief Onderhoud plaats. Dit is het onderhoud dat verricht wordt aan 
componenten waarvan het risicogetal onder de grenswaarde ligt en bij het falen van 
componenten door niet te voorspellen, random oorzaken, zoals bijvoorbeeld vandalisme of 
blikseminslag. 

Onderhoudstrategieën op het spoor 26 



TU/e Movares 

GAO (GebruiksAfuankelijk Onderhoud): 

Bij GAO vindt preventief onderhoud plaats op basis van een bepaalde gebruikstijd 
(bedrijfsuren, kalendertijd of draaiuren/hoeveelheid belasting). GAO kan worden toegepast als 
het risicogetal boven de grenswaarde ligt en er met een bepaalde zekerheid voorspeld kan 
worden op welk tijdstip een component zal falen. Dus wanneer de spreiding in de momenten 
van falen tussen componenten van dezelfde soort (unit-to-unit variatie) klein is. 

T AO (ToestandsAfhankelijk Onderhoud): 

Bij ToestandsAfuankelijk Onderhoud vindt preventief onderhoud plaats op basis van een 
waargenomen conditie of toestand van een of meerdere nauwkeurig vastgestelde 
voorspellende parameter(s). Deze strategie ligt voor de hand wanneer de unit-to-unit variatie 
groot is en wanneer er een of meerdere parameters een goede voorspelling geven voor het 
falen van de component. Deze parameters moeten dan wel middels periodieke inspectie of 
continue waarneming (Condition Monitoring) in de gaten gehouden worden . 

. \anhc,ding-1.2 
Gekeken dient te worden naar het niveau waarop het onderhoud gepleegd dient te worden. In de huidige 
toestand wordt onderhoud gedaan op het niveau van de condities van de fout (ontstaansmechanismen van de 
faaloorzaken). Hierdoor ontstaat een enorm gedetailleerd onderhoudsconcept, waarin tot op component niveau 
gekeken wordt. Wellicht is het beter om dit te doen op het niveau waarop een onderdeel onderhouden wordt. 
Het is immers steeds meer gebruikelijk, vooral in elektronische installaties, om onderdelen te onderhouden of 
te vervangen op module niveau. Wanneer de module faalt, wordt niet gekeken naar achterliggende oorzaak 
hiervan, maar wordt de module in zïn eheel vervan en. 

Aangezien veiligheid binnen de spoorse wereld een zeer belangrijke rol speelt, wordt een variant op 
het in Hoofdstuk 3 behandelde PF-interval toegepast binnen de spoorwereld, waarbij als eerste 
ondergrens de zogenaamde bodemwaarde (BM) wordt aangehouden en als absolute ondergrens de 
veiligheidswaarde (VW). De bodemwaarde is hierbij de minimum norm door ProRail gesteld die niet 
overschreden mag worden. De veiligheidswaarde mag onder geen beding worden gepasseerd, 
aangezien dan de veilige berijdbaarheid in het geding komt. De VW is derhalve altijd kleiner dan de 
BW. 

Naast deze drie strategieën wordt ook nog de periodieke uitvoering van een functietest onderscheiden. 
Deze test dient uitgevoerd te worden op modules waarvan het niet direct duidelijk is of ze 
daadwerkelijk nog functioneren, omdat de installaties die opgebouwd zijn uit deze modules pas in 
werking treden bij het niet functioneren van een andere installatie (verborgen functies). Dit doet zich 
vooral voor bij redundant uitgevoerde installaties en beveiligingsinstallaties zoals een rookmelder. Het 
falen van dit soort modules wordt in de literatuur ook wel 'verborgen falen' of 'hidden failure' 
genoemd. Een overzicht van de mogelijke onderhoudstrategieën is in Figuur 4-3 weergegeven. 

Onderhoudstrategieen 

Preventief onderhoud Correctief onderhoud 

GAO TAO SAO 

- verzorgend onderhoud - inspectie - repareren 
- periodieke revisie - conditie bewaking - herstellen 
- periodieke verwisseling - resetten 

Figuur 4-3 Overzicht strategieën Pro Rail [ HEU04] 
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Per module (niveau afhankelijk van installatie, zie aanbeveling 4.2) dient nu een preferente 
onderhoudstrategie bepaald te worden. Voor ondersteuning hierbij, wordt er momenteel gebruik 
gemaakt van onderstaande beslissingsboom. Aan de hand van de condities van de fout, zoals slijtage, 
veroudering, vandalisme, kan hiermee bepaald worden wat de kenmerken hiervan zijn. In het huidige 
instandhoudingsprotocol van ProRail wordt hierbij gekeken of het een verborgen storing betreft, die 
bij normaal gebruik niet gedetecteerd wordt, aangezien de installatie pas in werking treedt bij falen 
van een andere installatie. Of het risico van het falen onder de grenswaarde ligt (zie paragraaf 4.3 .1). 
Of er een stijgend faaltempo met een kleine spreiding te onderscheiden is (zie paragraaf 3.5.3) en of 
conditiebewaking mogelijk is en of dit een betaalbare optie is. Naast bovenvermelde beslissingscriteria 
wordt bij het opstellen van het onderhoudsconcept ook rekening gehouden met de volgende 
regelgevende rand voorwaarden: 

• wettelijke voorschriften van de overheid (bijvoorbeeld periodieke schouw) 
• bepalingen vanuit de nationale en/of internationale regelgeving 
• de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant (i.v.m. garantie) 
• eventuele overige voorschriften 

Middels het beantwoorden van deze vragen, en rekening houdend met de regelgevende 
randvoorwaarden, wordt er een preferente strategie bepaald. De beslissingsboom die ProRail hanteert 
is in Figuur 4-4 weergegeven. 

Condnie van de faaloorzaak 

Verborgen storing? 

Risico onder de 
grenswaarde? 

Stijgend faaltempo met kleine 
spreiding? 

Condniebewaking mogelijk 
en betaalbaar? 

Herzie crneria of overweeg 
modificatie 

j~ 
Functietest 

ja-, SAO 

ja-, GAO 

ja-, TAO 

Figuur 4-4 Beslissingsboom ProRail [ HEU04] 

De beoordeling van de conditie van de faaloorzaak aan de hand van bovengenoemde 
beslissingscriteria is niet eenvoudig. Per criterium speelt een scala aan factoren waar rekening mee 
gehouden dient te worden. Er zijn momenteel geen documenten beschikbaar waarin deze factoren 
uitvoerig worden belicht. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 

Nadat een onderhoudstrategie bepaald is, wordt het interval waarin het betreffende onderhoud gedaan 
zal worden bepaald. ProRail hanteert momenteel de frequentie van de onderhoudsacties op basis van 
de standtijd. Bij T AO word een inspectie-interval aangehouden van 1/5 van de standtijd en bij GAO 
wordt een onderhoudsinterval van 4/5 van de standtijd aangehouden. 

4.3.3 Clustering 
Als de onderhoudsstrategieën en de bijbehorende inspectie- of onderhoudsintervallen voor alle 
deelsystemen bepaald zijn, kan het onderhoudsconcept opgesteld worden. Omdat onderhoudsacties 
vaak een sluiting van een traject(deel) tot gevolg hebben, worden deze acties zo veel mogelijk 
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geclusterd tot onderhoudsbeurten. Door deze clustering van onderhoudsacties, hoeft het traject minder 
vaak buiten dienst gesteld te worden, waardoor de dienstregeling zo min mogelijk wordt aangetast. 

4.3.4 Optimalisatie 
Nadat het (voorlopige) instandhoudingsconcept opgesteld is wordt bekeken of dit geoptimaliseerd kan 
worden. Dit heeft tot doel de verhouding tussen performance en kosten (zie Figuur 4-1) te verbeteren. 
Dit optimaliseren kan bereikt worden door het aanpassen van : 

keuze onderhoudstrategie 
inhoud onderhoudsacties 
frequenties onderhoudsacties 
inhoud van de onderhoudsbeurten 
frequenties onderhoudsbeurten 

Met Optimizer+, een simulatieprogramma ontwikkeld door Baas & Roost (zie www.baas-en-roost.nl), 
kan het faalgedrag van een component en de invloed van onderhoud hierop worden gesimuleerd. 
Door het invoeren van verschillende scenario's en storingsgegevens uit SAP (software waarin onder 
andere storingsgegevens vastgelegd worden) wordt inzicht verkregen in de beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en de onderhoudskosten om zo te verifiëren of tot een optimale oplossing gekomen 
IS . 

4.4 Conclusie 
De huidige werkwijze voor het opstellen van een onderhoudsconcept zoals in dit hoofdstuk 
beschreven staat is zeer uitgebreid en compleet. Er zijn bewuste en onderbouwde keuzes gemaakt 
(bijvoorbeeld de keuze voor de fysieke indeling van de installaties in plaats van de gebruikelijke 
functionele indeling). Er is echter een aantal punten waarop dit protocol verbeterd kan worden. Deze 
zijn in dit hoofdstuk middels de omkaderde aanbevelingen onder de aandacht gebracht. Het 
belangrijkste verbeterpunt aan het protocol is de manier waarop bepaald wordt welke 
onderhoudstrategie preferent is. De tool die hiervoor op dit moment gebruikt wordt (zie Figuur 4-4) is 
erg summier en laat niet zien hoe complex deze keuze is. In het volgende hoofdstuk zal een 
herontwerp van deze beslissingsboom behandeld worden. 
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Hoofdstuk 5 Beslissingstool voor onderhoudstrategie 

In het vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op onderhoud in het algemeen en op de huidige 
werkwijze als het gaat om onderhoud op het spoor voor het bepalen van een onderhoudstrategie per 
deelinstallatie (module). De conclusie uit deze analyse was dat momenteel gebruik wordt gemaakt van 
een erg summiere tool voor de uiteindelijke beslissing voor de onderhoudstrategie. Daarom wordt in 
dit hoofdstuk een herontwerp voorgesteld van dit model, zodat een meer onderbouwde beslissing 
gemaakt kan worden. In Paragraaf 5.1 staan de stappen die ondernomen moeten worden alvorens het 
beslissingsdiagram te doorlopen beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 het herontwerp 
gepresenteerd en zal per beslissingsmoment toegelicht worden welke overwegingen meegenomen 
moeten worden in de beslissing. Hierbij wordt steeds hetzelfde format gebruikt, waarbij eerst de 
benodigde input besproken wordt, vervolgens de analyse en de output. Paragraaf 5.3 behandelt de 
functietest, die in de oude situatie gezien werd als onderhoudsstrategie, maar die in het nieuwe model 
los van de te kiezen strategie gedefinieerd is. Paragraaf 5.4 geeft ten slotte de conclusies. In hoofdstuk 
6 zal het herontworpen beslissingsmodel toegepast worden op een praktijkvoorbeeld uit het spoor, 
namelijk het wissel. 

5.1 Inleiding 
Voordat het beslissingsdiagram doorlopen kan worden, dienen overeenkomstig met de beschrijving uit 
het voorgaande hoofdstuk, de volgende stappen doorlopen te worden: 

• Fysieke indeling/afbakening installatie (zie paragraaf 4.1) 
• Classificatie installatie (zie paragraaf 4.2) 
• Risicoanalyse (zie paragraaf 4.3.1 en Bijlage II) 

Wanneer deze stappen doorlopen zijn, bestaat er voor alle partijen een duidelijk beeld van de situatie 
en van de te beschouwen installatie met de mogelijke risico's van falen van de delen van de installatie. 
De delen kunnen hierbij van verschillende niveaus zijn, afhankelijk van het niveau waarop onderhoud 
gedaan wordt. Vaak worden elementen namelijk in modules vervangen, ongeacht of er slechts een 
kleine component van deze module defect is. Het niveau waarvan de strategie bepaald wordt is dus 
afhankelijk van dit onderhoudsniveau; dit kan variëren van componentniveau tot objecttype niveau . 
Het installatiedeel waarvoor de beslissing genomen wordt, zal in dit hoofdstuk eenduidig aangeduid 
worden met module, ongeacht het niveau hiervan. 

5.2 Beslissingsdiagram 
Figuur 5-1 toont een herontworpen beslissingsdiagram, dat aan de hand van het beslissingsdiagram uit 
het Instandhoudingsdocument van ProRail, beslissingsdiagrammen uit de bestaande literatuur, 
interviews en workshops met professionals is opgesteld. Na het afbakenen van de installatie, het 
classificeren hiervan en na het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse, kunnen de stappen 
achtereenvolgens doorlopen worden. Het diagram is zo opgesteld dat hoe verder men vordert in het 
beslissingsdiagram hoe geavanceerder de toegepaste strategieën zijn, met SAO als minst geavanceerd 
en volledig geautomatiseerde T AO als meest geavanceerd. 

Deze tool is een handreiking voor het maken van een gedegen keuze met betrekking tot een preferente 
onderhoudstrategie. Elke stap wordt in onderstaande paragrafen toegelicht. Elke paragraaf geeft een 
beschrijving van de input, analyse en output van elke beslissingsstap. Er is getracht deze 
beschrijvingen zo compleet mogelijk te maken, maar aangezien er steeds andere en nieuwe informatie 
beschikbaar komt (door bijvoorbeeld onderzoek of praktisch inzicht) , is dit geen statisch document. 
Het dient continu aangepast te worden aan de hand van nieuwe inzichten en bevindingen, om het zo 
up-to-date te houden en continu te verbeteren. 

Voor het maken van beslissingen zijn dikwijls uitgebreide data nodig, vooral met betrekking tot 
momenten van falen , degradatiepatronen en inzicht in nieuwe technieken en regelgevingen. Aangezien 
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deze data vaak niet direct voor handen zijn, is het van groot belang dat men weet heeft van de 
strategische importantie van het maken van de juiste strategiekeuze. Het verzamelen van deze data is 
hierbij essentieel en dient dan ook zeer grondig gedaan te worden. Wanneer de gegevens niet 
aanwezig zijn in bestaande databases, dient de kennis gebruikt te worden van experts op het gebied 
van installaties (en zijn modules), onderhoud, dataverzameling en -gebruik. Dit kunnen de beheerders, 
ontwerpers, consultants, ( onder-)aannemers en personen met uitgebreide praktijkervaring zijn. 
Wanneer deze stap in het opstellen van een onderhoudsconcept goed uitgevoerd wordt, zal dit een 
stevige basis vormen voor een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en grote veiligheid tegen 
zo laag mogelijke kosten. 

1 2 SAO goede 
- input Aanvaardbaar oploalng? 

rlslcogetal? ja (qulcklcan andere 
strategleen) 

nee e nee 

3 Dominante 4 
Modlflcalle prakt., fulmodus - input 

systematisch of 
random econ. en techn. 

random? hulbaar? 

systematisch 

5 
Faalpatroon Is 

8 8 
Fulmoment ja Is de toestand te ·ra - input voorspelbaar met afhankelQk van tijd? meten? 

.i. • • • • 

klelne spreiding? 

nee ja ja 

7 
Fulmoment 9 techn., prakt. en 

nee afhankellk van econ. haalbaar en 
aantrekkelijker dan gebruik? GAO? 

ne 

10 1 Is dit technisch, j a 

- input Is de toestand te 
ja 

praktisch en 
meten? economisch gezien 

haalbaar? 

nee 12 
ne Modificatie 

mogelijk? 

Figuur 5-JHet herontworpen beslissingsondersteunende model 

De resultaten van de risicoanalyse vormen de input voor dit model. Eerst wordt bekeken of het risico 
van een faalvorm (bijvoorbeeld het niet geleiden van een wiel) een bepaalde grens overschrijdt (stap 
1). Wanneer dit risico onder de grenswaarde blijft, kan in principe volstaan worden met SAO. Er vindt 
in dit geval wel nog een extra controle plaats of SAO wel de meest geschikte oplossing is , door 
middels een quickscan te kijken naar de mogelijkheden tot het toepassen van een andere strategie. Als 
het risico de grenswaarde overschrijdt, of wanneer uit de quickscan blijkt dat een andere strategie 
mogelijk preferent is , dan wordt in de volgende stappen de mogelijkheid tot het doen van preventief 
onderhoud (GAO of TAO) onderzocht. Eerst wordt bekeken of de dominante faal vorm(= faalmodus) 
systematisch, of random is. Als deze random is, zal de mogelijkheid tot het modificeren van de 
module onderzocht worden op praktische, technische en economische haalbaarheid en als dit niet 
haalbaar blijkt, zal alsnog volstaan worden met SAO. Wanneer de dominante faalmodus echter een 
systematiek vertoond, dan zullen achtereenvolgens GAO en T AO verder onderzocht worden. Als 
blijkt dat geen van deze preventieve strategieën een oplossing kan bieden, wordt de mogelijkheid tot 
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modificatie verder bekeken. Wanneer geen van alle stappen uit het diagram een positieve uitkomst 
biedt, dan wordt in stap 13 bekeken welke criteria aangepast moeten worden om alsnog tot een 
aanvaardbare oplossing te komen. 

Nu volgt een beschrijving van de overwegingen die gemaakt moeten worden, voor het maken van een 
gedegen beslissing in elke stap uit het diagram. Wanneer een strategiekeuze gemaakt is , dient in elke 
situatie geverifieerd worden of het risico, met het gebruik van deze onderhoudstrategie, gereduceerd is 
tot een aanvaardbaar niveau. Indien dit niet het geval is zal een alternatief onderzocht moeten worden. 

5.2.1 Stap 1: Aanvaardbaar risicogetal? 

Middels de procedure beschreven in Paragraaf 4.3.1 is een risicogetal toegekend aan het falen van een 
module. De grenzen voor het risicogetal dienen van te voren vastgelegd te worden in documenten , 
aangezien dit een subjectieve beslissing is, waarbij elk persoon of elk team een andere zwaarte zal 
toekennen aan de weegfactoren. Door deze van te voren vast te leggen met een multifunctioneel team, 
zal consensus ontstaan over de gehele organisatie en bij alle partijen. De zwaarte dient afhankelijk te 
zijn van de situatie waarover beslist wordt. Het falen van een druk bereden traject zal immers vele 
grotere gevolgen hebben, dan een zelden bereden traject en de niet beschikbaarheid van de 
infrastructuur bij een knooppunt (bijvoorbeeld Utrecht Centraal) heeft een vele grotere invloed op de 
rest van de infrastructuur dan de niet beschikbaarheid van een traject dat los staat van de rest van de 
infrastructuur (bijvoorbeeld Valkenburg). Bij het opstellen van de bouwstenen is reeds rekening 
gehouden met de graad van belasting van het traject. Het belang van het traject dat geanalyseerd wordt 
voor de rest van de infrastructuur dient terug te komen in de hoogte van de weegfactoren. Voor dit 
onderzoek is gebruik gemaakt van de weegfactoren en grenswaarden, zoals deze zijn vastgelegd in het 
Handboek Instandhoudingsmanagement [HEU04]. In stap 1 zal het risicogetal dat volgt uit de 
risicoanalyse vergeleken worden met de vastgelegde grenswaarden. 

Input 

Risicogetal uit risicoanalyse 
Grenswaarden 

De input voor stap 1 bestaat uit de gegevens die voortvloeien uit de risicoanalyse, die opgesteld is aan 
de hand van een FME(C)A of een andere techniek en de daaruit voortkomende faalmodi met 
bijbehorende risicogetallen. 

Analyse 

- Vergelijken van de resultaten van de risicoanalyse met de grenswaarden 

De analyse uit stap 1 bestaat uit het vergelijken van de uitkomsten van de risicoanalyse met de 
gestelde risicogrenzen. Wanneer het risicogetal van een faalmodus hoger blijkt dan de toegestane 
grens, wordt deze stap met "nee" beantwoord en kan per definitie niet worden volstaan met SAO. 
Indien het een risicogetal de grenswaarde niet overschrijdt, dient verder onderzocht te worden of een 
meer geavanceerde strategie de voorkeur heeft boven SAO. Deze overweging wordt gemaakt in stap 2. 

Output 

- Ja : Risico is aanvaardbaar en in principe kan middels SAO volstaan worden (naar stap 2). 
- Nee: Falen van module is dusdanig risicovol , dat een van de preventieve methoden oplossing 

moet bieden (naar stap 3). 

5.2.2 Stap 2: SAO goede oplossing? 

Wanneer het antwoord op de vraag uit stap 1 "nee" luidt, kan in principe volstaan worden met 
correctief onderhoud. Om praktische of economische redenen zou het in bepaalde situaties echter de 
voorkeur kunnen hebben om toch een andere strategie toe te passen. Wanneer een installatie bestaat uit 
meerdere modules en overige modules worden bijvoorbeeld reeds middels T AO onderhouden, zou het 
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een zeer eenvoudige handeling kunnen zijn om ook deze module middels T AO te onderhouden. 
Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de garantiebepalingen van de fabrikant van de 
module. Wanneer deze bijvoorbeeld een periodieke schouw van de module verplicht stelt, dan volstaat 
SAO alsnog niet, maar dient gekeken te worden welke van de preventieve strategieën het best 
toegepast kan worden. Stap 2 uit het beslissingsdiagram is dus een extra controlestap, om er zeker van 
te zijn dat SAO de meest gunstige strategie is. 

Input 

- Expertmeningen 
- Garantiebepalingen 
- Wettelijke voorschriften 
- Onderhoudstrategie overige installatiemodules 

Met expertmeningen, garantiebepalingen, wettelijke voorschriften en de onderhoudstrategieën van de 
overige installatiemodules wordt in stap 2 bepaald of SAO de meest geschikte oplossing is. 

Analyse 

- Staan voorschriften/garantiebepalingen enkel SAO toe? 
- Kan een andere strategie eenvoudig toegepast worden door deze te combineren met het 

onderhoud aan een andere module van deze installatie? 
- Quickscan van andere methoden 

o Globale Kosten (extra kosten door toepassen andere strategie, bijvoorbeeld inspectie) 
o Meerwaarde andere strategie, door bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid, lagere 

kosten, enz. 
o Praktijkervaringen 

In de analyse wordt gekeken of de voorschriften of garantiebepalingen bijvoorbeeld een periodieke 
schouw verplicht stellen. Daarnaast wordt gekeken of een andere strategie voordelen met zich mee 
brengt, waaraan tot op dit moment nog niet gedacht is. Een voorbeeld hiervan is wanneer andere 
modules van de installatie reeds onderhouden worden middels maandelijkse inspecties (T AO), dan 
zou het een eenvoudige handeling kunnen zijn om ook deze module te inspecteren, waardoor het falen 
hiervan alsnog voorkomen kan worden, zonder additionele kosten. Een bron van informatie kan hierbij 
het vergelijken van deze situatie met een reeds toegepaste situatie zijn, waarbij blijkt dat een andere 
strategie een betere oplossing biedt. 

Output 

- Ja: SAO toepassen 
- Nee: Verder met analyse preventieve methoden (naar stap 3) 

Wanneer alle andere strategieën bekeken zijn en SAO de beste oplossing biedt, dan hoeft na deze stap 
geen beslissing meer genomen te worden en kan de module onderhouden worden middels correctief 
onderhoud. Blijkt SAO niet de preferente oplossing te zijn, dan dient verder gegaan te worden met de 
analyse en zal onderzocht moeten worden of GAO danwel T AO een oplossing biedt. 

5.2.3 Stap 3: Dominante faalmodus systematisch of random? 
Wanneer uit de voorgaande stap is gebleken dat SAO niet de voorkeur heeft, dan dient onderzocht te 
worden of het mogelijk is de module preventief te onderhouden. Essentieel bij deze overweging zijn 
de karakteristieken van het faalgedrag van de module (zie Paragraaf 3.2). Wanneer het optreden van 
de dominante faalmodus random van aard is, is het faalmoment op individuele moduleniveau niet te 
voorspellen, door het random karakter van de faaloorzaken (bijvoorbeeld blikseminslag of 
vandalisme) . Is er een systematiek in het faalgedrag te onderkennen, dan is het faalmoment mogelijk 
wel te voorspellen en kan preventief onderhoud een optie zijn. 
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Input 

- Faalgegevens uit SAP database ProRail 
- Ervaring kenners (PCA's) 
- Kennis ontwerpers 
- Literatuur over faalgedrag modules 

Met behulp van faalgegevens van reeds geïmplementeerde, vergelijkbare modules en ervaringen van 
procesaannemers en ontwerpers, kan bepaald worden of het falen van een module voorspeld kan 
worden of dat het een random (niet op individuele basis te voorspellen) karakter heeft. De ontwerpers 
bezitten immers grote kennis over de apparatuur en de procesaannemers weten hoe deze functioneert 
in de praktijk. Daarnaast kunnen bestaande publicaties over de faalkarakteristieken (voor zover 
aanwezig) bestudeerd worden. 

Analyse 

- Faalgegevens SAP database analyseren op oorzaken 
- Kennis van ontwerpers gebruiken 
- Praktijkervaring PCA's meenemen 
- Literatuur van vergelijkbare modules erop naslaan 

Output 

Random: modificatie overwegen (naar stap 4) 
Systematisch: preventieve strategieën analyseren (naar stap 5) 

Wanneer er geen enkele samenhang blijkt te zijn tussen het gebruik van de module of de duur dat die 
reeds in gebruik is , of wanneer er geen voorspellende parameter gevonden kan worden die het falen 
van de module aan ziet komen, dan wordt het faalmoment geclassificeerd als random falen. Er kan dan 
geen voorspelling gedaan worden van het faalmoment en er is in dat geval geen andere oplossing 
mogelijk dan het overwegen van modificatie (stap 4) danwel het herzien van de criteria. 

Als de module binnen het beslissingstraject afkomstig is van stap 2 en de dominante faalmodus een 
random karakter heeft, dan is het waarschijnlijk dat SAO toch de preferente strategie is . Er kan nu nog 
gekeken worden naar de mogelijkheid tot het modificeren van de module. Deze overweging is dan 
veelal economisch van aard. Wanneer de module binnen het beslissingstraject echter direct afkomstig 
is van stap 1 en de risico ' s die het falen met zich meebrengt dus te groot zijn, dan heeft modificatie 
een grotere prioriteit. Vooral als het risico op het gebied van veiligheid is, dan is er geen andere 
mogelijkheid dan het modificeren van de module. Economische overwegingen spelen dan een 
ondergeschikte rol. 

5.2.4 Stap 4: Modificatie praktisch, economisch en technisch haalbaar? 

Wanneer de dominante faalmodus random is en het onderhoud dus slechts gedaan kan worden nadat 
de storing opgetreden is, dient de mogelijkheid tot modificatie onderzocht te worden. Modificatie 
wordt hierbij als volgt gedefinieerd: 

"Modificatie is het veranderen van (de specificaties van) enige componenten van een module" 
[DES03]. 

Input 

- Budget 
- Tijd 
- Vereisten gemodificeerde object 
- Kennis ontwerpers 
- Literatuur, bijvoorbeeld over Physics of failure 
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Analyse 

Voldoende tijd voor modificatie? 
- Ontwikkelingskosten nieuwe versie? 
- Meerwaarde nieuwe versie, door minder onderhoud, minder falen, minder kosten, enz? 
- Technische mogelijkheid tot modificatie 

Er kan gekeken worden naar het robuuster maken van de module. In dat geval zal falen minder vaak 
optreden. Ook kan bekeken worden in hoeverre het faalmoment van de gemodificeerde module 
voorspeld kan worden, waardoor preventief onderhoud plaats zou kunnen vinden. Er dient uiteraard 
wel voldoende tijd en budget beschikbaar te zijn voor het realiseren van de modificatie. Een praktisch 
voorbeeld waarin het tijdsaspect een bottleneck vormt is gegeven in Paragraaf 6.3.6. Veel informatie 
kan in deze stap verkregen worden door het raadplegen van ontwerpers, aangezien zij vaak up-to-date 
kennis hebben van de nieuwste technieken. Ook kunnen zij de technische haalbaarheid van modificatie 
onderkennen. Ook in de vakliteratuur is vaak veel informatie te vinden. De meest geavanceerde 
technieken ontstaan immers uit onderzoeken die eerst in de academische wereld bedacht worden en 
pas later in het bedrijfsleven beschikbaar komen. Zoals reeds vermeld, is modificatie onontkoombaar 
wanneer er (on)veiligheid in het spel is. In de overige gevallen, wanneer het om de beschikbaarheid of 
kosten gaat, dan dienen de pré' s en contra's van SOA ten opzichte van modificatie bekeken te worden. 

Output 

- Ja: Modificeren 
- Nee: SAO toepassen 

Wanneer deze stap door economische of praktische overwegingen met "nee" wordt beantwoord en het 
betreft een faalvorm met veiligheidsconsequenties (SAO is geen optie in deze gevallen), dan zal 
alsnog gemodificeerd worden. Indien het technisch niet mogelijk blijkt, dan dient een andere oplossing 
gevonden te worden, waarbij soms out-of-the-box gedacht moet worden, aangezien een conventionele 
oplossing niet voor handen is. 

5.2.5 Stap 5: Faalpatroon voorspelbaar met kleine spreiding? 
Wanneer uit stap 3 blijkt dat er een systematiek te vinden is in het faalgedrag , dan kan deze 
systematiek in deze stap verder geanalyseerd worden. Wordt in stap 3 in grote lijnen gekeken of er een 
samenhang is tussen gebruik, tijd, voorspellende parameters en slijtage of falen; in deze stap wordt dit 
tot in detail uitgezocht. 

Input 

Faalgegevens uit SAP database ProRail 
Ervaringen PCA' s 
Expertmeningen (bijvoorbeeld ontwerpers, andere modulespecialisten) 
Literatuur over faalgedrag modules 

- Testen (life-time testing, testen op falen; voor overzicht zie [BOG06] H.3) 

Voor deze stap bestaat de input uit gedetailleerde storingsinformatie voor de te analyseren module uit 
de SAP database van ProRail. In de praktijk is het probleem vaak dat deze data niet beschikbaar is. 
Dan is niets anders mogelijk dan experts op dit vlak te vragen naar hun mening. Daarnaast kan de 
praktijkervaring van PCA's nuttige informatie opleveren. Ook de vakliteratuur kan hierbij een goede 
bron van informatie zijn, aangezien dit wellicht reeds uitgebreid onderzocht is in bijvoorbeeld andere 
landen. 

Analyse 

Data uit SAP invoeren in statistisch analyseprogramma, zoals Statgraphics, SPSS, Matlab, 
enz. 

- Bij beperkte data raadplegen van experts 
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- Praktijkervaring van PCA' s meenemen in de beslissing 
- Literatuuronderzoek uitvoeren 
- Testen uitvoeren 

In sommige gevallen is het verstandig om testen te doen alvorens een beslissing te nemen. Vooral bij 
nieuwe modules, waar nog geen faalgegevens beschikbaar zijn, kan het erg aantrekkelijk zijn om de 
karakteristieken hiervan te achterhalen middels het doen van duurtesten. 

Bij de beslissing of het een kleine spreiding betreft in de mogelijke faalmomenten , dient er een 
meetbaar criterium opgesteld te worden. Te denken valt hierbij aan een vergelijking van de 
verhouding tussen de spreiding en het gemiddelde, waarbij deze verhouding een bepaalde waarde niet 
mag overschrijden (bijvoorbeeld de spreiding in de tijdstippen van het faalmoment in verhouding tot 
het gemiddelde tijdstip van falen mag niet groter zijn dan 1). Hierover zijn geen data beschikbaar en 
dit zal dus nog middels een onderzoek vastgesteld moeten worden. 

Output 

- Ja: verdere analyse GAO (naar stap 6) 
- Nee: Naar TAO-stroom (naar stap 10) 

Wanneer de faalmomenten goed te voorspellen zijn met een kleine spreiding dan is het aannemelijk 
dat de module middels GAO onderhouden kan worden. Onderhoud zal in dit geval op een vast 
moment plaatsvinden, wanneer volgens de data de eerste module zou falen . Een grafische weergave 
hiervan is gegeven in Figuur 3-5. Nu wordt onderzocht of dit moment gebaseerd is op tijd (stap 6) of 
op gebruik (stap 7). 

5.2.6 Stap 6: Faalmoment afhankelijk van tijd? 
In stap 6 en 7 van het beslissingsdiagram wordt de samenhang die reeds in stap 5 naar voren is 
gekomen in meer detail geanalyseerd. In stap 5 is vastgesteld dat er een bepaalde systematiek te 
onderscheiden is tussen het moment van falen en de duur waarin de module in gebruik is of de mate 
waarin hij belast is. In deze stap wordt bepaald hoe het faalmoment afhangt van de tijd danwel het 
gebruik. 

Input 

- Faalgegevens uit SAP database ProRail 
- Ervaringen PCA's 
- Expertmeningen (ontwerpers, andere modulespecialisten) 
- Literatuur over faalgedrag componenten 
- Testen (life-time testing, testen op falen ; voor overzicht zie [BOG06] H.3) 
- Output stap 5 

Bij deze stap wordt de analyse net als in voorgaande stap gedaan met behulp van data uit de database 
of in het geval van een nieuwe module of bij gebrek aan data , data uit testfasen, expertmeningen, 
ervaringen van PCA's of kennis uit de literatuur. 

Analyse 

Wanneer in stap 5 al duidelijk is geworden dat het faalmoment niet tijdsafhankelijk is, maar 
gebruiksafhankelijk, kan deze vraag direct met "nee" beantwoord worden en kan verder gegaan 
worden met stap 7. Als in stap 5 een uitgebreide analyse is uitgevoerd naar de samenhang tussen 
faalmoment en tijd en het moment van falen en de spreiding in deze momenten al bekend is , dan kan 
deze stap direct met "ja" beantwoord worden. Wanneer de analyse in stap 5 echter slechts globaal 
uitgevoerd is , dan zal de samenhang in deze stap tot in detail uitgewerkt worden, op dezelfde wijze als 
vermeld staat in de analyse van stap 5. Het gemiddelde faalmoment en de spreiding in dit moment 
wordt nu zo goed mogelijk bepaald. Wanneer immers voor GAO op basis van tijd gekozen wordt, 
dient hier een goed inzicht in te bestaan, aangezien de onderhoudsintervallen hierop gebaseerd zullen 
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zijn. Bovendien moet dit duidelijk zijn om een goede afweging te kunnen maken in de volgende 
stappen. 

Output 

- Ja: GAO op basis van tijd (en check of correlatie met gebruik niet groter is en of TAO niet 
interessanter is) 

- Nee: GAO op basis van gebruik onderzoeken (naar stap 7) 

Wanneer dus blijkt dat het faalmoment afhankelijk is van de tijd zal er ter controle nog gekeken 
worden of de samenhang met gebruik van de module niet sterker is en dus beter voorspeld kan 
worden, mits de geschikte data aanwezig is. Bij een negatieve uitkomst, wordt de afhankelijkheid met 
gebruik onderzocht (stap 7). 

5.2.7 Stap 7: Faalmoment afhankelijk van gebruik? 

Wanneer het faalmoment niet afhankelijk is van de tijd wordt gekeken in hoeverre het afhankelijk is 
van de mate van gebruik. Overigens gaat stap 6 vooraf aan stap 7 aangezien het organisatietechnisch 
over het algemeen eenvoudiger is om met vaste intervallen onderhoud te doen (tijdsafhankelijk) dan 
op basis van cumulatieve belasting (gebruiksafhankelijk), aangezien bij GAO op basis van gebruik 
tevens bijgehouden dient te worden hoeveel de module gebruikt is (bijvoorbeeld aantal gepasseerde 
tonnages). Hier zijn bij het spoor overigens systemen voor beschikbaar (bijvoorbeeld Quo Vadis), 
echter zijn deze slechts op een gedeelte van de trajecten toegepast. 

Input 

- Faalgegevens uit SAP database ProRail en Quo Vadis 
- Ervaringen PCA's 
- Expertmeningen (ontwerpers, andere modulespecialisten) 
- Literatuur over faalgedrag modules 
- Testen (life-time testing, testen op falen; voor overzicht zie [BOG06] H.3) 
- Output stap 5 

Analyse 

- In deze stap wordt de analyse op dezelfde manier uitgevoerd als in stap 6. Er wordt dus eerst 
gekeken of de benodigde data al in voldoende mate in stap 5 geanalyseerd zijn en zo niet 
wordt deze analyse alsnog uitgebreid uitgevoerd met beschikbare data uit SAP gecombineerd 
met de gebruiksdata uit Quo Vadis (indien beschikbaar.) Wanneer deze niet aanwezig zijn, 
worden expertmeningen gebruikt, een literatuuronderzoek gedaan of zelfs testen uitgevoerd 
om de relatie te achterhalen. 

Output 

Ja: Extra controle of T AO niet aantrekkelijker is (naar stap 8) 
Nee: naar T AO stroom (naar stap 10) 

Wanneer stap 6 of stap 7 met "ja" zijn beantwoord, zal ter controle stap 8 en eventueel stap 9 
uitgevoerd worden. 

5.2.8 Stap 8: Is toestand te meten? 
Stap 8 en 9 zijn extra controlestappen, om te verzekeren dat GAO preferent is boven T AO. Het is 
immers mogelijk dat T AO in bepaalde situaties voordeliger is dan GAO. Hoe goed het moment van 
falen bij GAO ook te voorspellen is , in de meerderheid van de gevallen zal te vroeg onderhoud 
geïnitieerd worden (zie Figuur 3-5). Wanneer bijvoorbeeld een andere module van de installatie toch 
al in bepaalde tijdsintervallen geïnspecteerd wordt en het is relatief eenvoudig en goedkoop om deze 
module met dezelfde tijdsintervallen, gelijktijdig met de andere module te inspecteren , dan is het 
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wellicht gunstiger om T AO toe te passen. Hiertoe wordt in stap 8 bekeken of de toestand van de 
module te meten is. 

Input 

- Vergelijkbare modules 
- Specialisten monitoring 
- Ervaringen PCA's 
- Literatuur over het meten van toestanden van modules (Condition monitoring; [BEN02], 

[GRA05]) 

Analyse 

Onderzoeken in hoeverre er voorspellende parameters bestaan door het raadplegen van specialisten en 
door het inwinnen van informatie of dit in de praktijk reeds toegepast is op het spoor. Daarnaast is er 
in de literatuur enorm veel geschreven over de beschikbare (state of the art) technieken op het gebied 
van monitoring. De praktische toepasbaarheid hiervan op het spoor kan vervolgens middels overleg 
met specialisten en PCA's onderzocht worden. 

Output 

- Ja : mogelijkheid tot toepassen T AO verder onderzoeken (naar stap 9) 
- Nee: GAO wordt toegepast 

Wanneer er geen parameters zijn die de toestand kunnen meten en het faalmoment kunnen 
voorspellen, zal GAO toegepast worden. Indien in de voorgaande stappen de tijdsfactor dominant 
bleek, wordt GAO op basis van tijd toegepast. Bleek echter de gebruiksfactor dominant, dan wordt 
GAO op basis van gebruik toegepast. Worden er echter wel voorspellende parameters gevonden, dan 
dient onderzocht te worden of T AO een betere oplossing zou bieden dan GAO. In de volgende stap 
worden beide strategieën dan ook met elkaar vergeleken. 

5.2.9 Stap 9: Is dit technisch, praktisch en economisch gezien mogelijk en aantrekkelijker 
dan CAO? 
In deze stap wordt onderzocht of het technisch, praktisch en economisch aantrekkelijker is om T AO 
toe te passen dan GAO. 

Input 

- Experts T AO 
- Vergelijkbare modules 

Kosten gegevens 
- Moment van onderhoud bij GAO 
- Literatuur over het meten van toestanden van modules (Condition monitoring) 
- Ervaringen PCA' s 

Analyse 

Technisch 
- Dient er manueel of middels (ingebouwde) apparatuur gemeten worden? 
- Bestaat hier reeds apparatuur voor? 

Praktisch 
- Wordt een andere module van de installatie reeds periodiek gemonitord? 
- Kan deze module eenvoudig meegenomen worden in een periodieke inspectie van een andere 

module? 
- Wat is het PF-interval? 
- Is het PF-interval stabiel? 
- Hoe kan dit gecommuniceerd worden naar PCA? 
- Is het PF-interval groot genoeg om tijdig actie te kunnen ondernemen? 
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- Betere dataverzameling (nauwkeurigere voorspellingen in de toekomst mogelijk) t.o.v. GAO 

Economisch 
- Kosten apparatuur: 

o Aanschaf 
o Gebruik 
o Onderhoud 

- Kosten personeel (schouwen/ data verwerking) 
- Wat zijn de extra kosten t.o.v. GAO? 
- Wat wordt hierdoor bespaard t.o.v. GAO door beter moment onderhoud? 

o Kosten(besparing) door minder voorraad reserveonderdelen door beter gepland 
onderhoud 

o Kosten(besparing) door beter gekozen onderhoudsmoment, met als gevolg minder 
onderhoud (pas wanneer werkelijk nodig is) en dus een hogere beschikbaarheid, want 
minder totale MTTR (boeteregime bij niet-beschikbaarheid in betrekken); gemiddeld 
zal door toepassing van T AO minder onderhoud plaatsvinden (zie Figuur 3-5) 
(gemiddelde besparing = gemiddelde van normale verdeling - moment van onderhoud 
bij GAO) 

Output 

- Nee: GAO wordt toegepast 
- Ja: T AO wordt toegepast 

Wanneer zowel de technische, de praktische als de economische overwegingen gemaakt zijn, kan de 
beslissing worden genomen om alsnog T AO toe te passen of door te gaan met GAO. 

Strukton heeft op het gebied van (online) monitoring een installatie ontwikkeld, dat de toestand van 
het spoor te allen tijde inzichtelijk maakt. De toestand van de rails, wisselverwarming en treindetectie 
wordt gemonitord en wordt online beschikbaar gemaakt voor de gebruiker. Wanneer een kritische 
waarde van de gemeten parameter overschreden wordt, wordt er een melding hiervan gegeven, zodat 
tijdig preventief onderhoud gedaan kan worden. Meer informatie is te vinden op www.possinfo.com 
[POS06]. 

5.2.10 Stap 10: Is de toestand te monitoren ? 
Stap 10 is een vervolg van stap 5 of van stap 7. GAO is in deze gevallen niet toepasbaar en de 
mogelijkheid of T AO een geschikte manier van onderhoud is wordt nu bekeken. Om deze vraag te 
beantwoorden worden achtereenvolgens stap 10 en bij een positieve uitkomst stap 11 doorlopen. 

Input 

- Zie stap 8 

De input voor deze beslissing wordt, net als in stap 8 gegeven door specialisten op het gebied van 
monitoring, een vergelijking met vergelijkbare modules in reeds toegepast situaties, bestaande 
literatuur en ervaringen van de PCA's. 

Analyse 

- Zie analyse stap 8 

Output 

Ja: T AO verder uitdiepen (naar stap 11 ) 
Nee: Modificatiemogelijkheden onderzoeken (naar stap 12) 

Het verschil tussen stap 8 en stap 10 is dat TAO bij stap 10 geen eventuele gunstigere keuze is, maar 
een gevolg is van het uitsluiten van de andere strategieën. Wanneer hier het antwoord "nee" luidt, zal 
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de module aangepast moeten worden om aan alle wensen en vooral aan alle eisen te kunnen voldoen. 
Als de toestand wel meetbaar is, dan wordt de technische, praktische en economische haalbaarheid 
verder onderzocht in stap 11. 

5.2.11 Stap 11: Is TAO technisch, praktisch en economisch gezien haalbaar? 

Wanneer er een parameter te onderscheiden is die het faalmoment van de module kan voorspellen, dan 
dient onderzocht te worden of dit technisch, praktisch en economisch gezien haalbaar is ; wanneer 
bijvoorbeeld de kosten van het toepassen van deze strategie erg hoog zouden zijn, is het wellicht 
aantrekkelijker om bijvoorbeeld de in eerste instantie onacceptabele kosten die falen met zich mee zou 
brengen voor lief te nemen en SAO toe te passen (gegeven dat er geen veiligheidsaspecten 
meespelen). 

Input 

- Experts T AO 
- Vergelijkbare modules 
- Kosten gegevens 
- Literatuur over het meten van toestanden van modules (Condition monitoring) 
- Ervaringen PCA's 

Voor deze overweging zijn net als bij stap 9 kostengegevens nodig en de inzichten van experts op het 
gebied van T AO. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van reeds uitgevoerde onderzoeken uit de 
literatuur en vergelijkbare modules, die toegepast zijn in andere situaties. Tenslotte kunnen PCA' s 
ervaringen uit de praktijk inbrengen. 

Analyse 

Technisch 
- Dient er manueel of middels (ingebouwde) apparatuur gemeten worden? 
- Bestaat hier reeds apparatuur voor? 

Praktisch 
- Wordt een andere module van de installatie reeds periodiek gemonitord? 
- Kan deze module eenvoudig meegenomen worden in een periodieke inspectie van een andere 

module? 
- Wat is het PF-interval? 
- Is het PF-interval stabiel? 
- Hoe kan dit gecommuniceerd worden naar PCA? 
- Is het PF-interval groot genoeg om tijdig actie te kunnen ondernemen? 
- Betere data verzameling (nauwkeurigere voorspellingen in de toekomst mogelijk) t.o. v. GAO 

Economisch 
Kosten apparatuur: 

o Aanschaf 
o Gebruik 
o Onderhoud 

- Kosten personeel (schouwen/ data verwerking) 

Net als in stap 9 dient bij deze beslissing gekeken te worden naar de mogelijkheden die POSS in deze 
situatie kan bieden. 

Output 

Ja: T AO toepassen 
Nee: Mogelijkheid tot modificatie bekijken (naar stap 12) 
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5.2.12 Stap 12: Is modificatie mogelijk? 
Modificatie is het veranderen van (de specificatie van) enige componenten van een module. In het 
geval van falen waarbij veiligheid en het geding komt, is modificatie een vereiste (gegeven dat GAO 
of T AO niet afdoende werkt). Bij de gevallen waarin het de beschikbaarheid of de kosten betreft, kan 
het ook aantrekkelijk zijn de module te modificeren in het geval dit bijvoorbeeld relatief eenvoudig 
door te voeren en/of goedkope aanpassingen zijn [DES03]. 

Input 

- Vereisten gemodificeerde object 
- Budget 
- Tijd 
- Kennis van modulespecialist 
- Kennis ontwerpers / fabrikant 
- Literatuur (bijvoorbeeld materiaalkunde) 

Analyse 

Output 

De nieuwe technische eigenschappen van de module moeten vastgelegd worden en aan de 
hand van deze specificaties kan dan bepaald worden in hoeverre dit technisch mogelijk is, met 
de kennis van modulespecialisten, fabrikanten en eventueel bestaande onderzoeken uit de 
literatuur. 
Aan hand van deze specificaties kan middels de kennis van een modulespecialist of de 
fabrikant achterhaald worden wat dit zou betekenen voor de kosten voor de ontwikkeling 
hiervan en de tijd die dit in beslag zou gaan nemen. 
De kosten dienen vervolgens binnen het budget te vallen, dat beschikbaar gesteld wordt voor 
modificatie. Dit budget is gebaseerd op de winst die geboekt kan worden met het modificeren 
ten opzichte van de oude situatie, gezien over de levensduur van de module. Deze winsten 
kunnen ontstaan door minder onderhoud, hogere beschikbaarheid, hogere veiligheid en de 
daarmee gemoeide lagere kosten, waaronder de kosten voor niet-beschikbaarheid. 
De tijd die beschikbaar is voor het modificeren en weer werkzaam krijgen van de module is 
slechts zeer beperkt. Het treinverkeer gaat door, dus moet er snel een oplossing gevonden 
worden, zodat de module zo snel mogelijk weer operationeel is. Bij deze overweging kan 
onderscheid gemaakt worden tussen de mogelijkheden op de lange termijn en op de korte 
termijn. Op de korte termijn kan het zijn, dat modificering te lang duurt, maar dat het wel 
interessant is om de module te modificeren voor de lange termijn. In dit geval dient er een 
alternatieve oplossing gevonden te worden voor de korte termijn (naar stap 13), tot het tijdstip 
waarop de gemodificeerde module geïmplementeerd kan worden. Indien het ook op de lange 
termijn niet mogelijk is om te modificeren, moet deze stap met "nee" beantwoord worden. 

Ja : modificeren 
Nee: criteria herzien (naar stap 13) 

5.2.13 Stap 13: Criteria herzien 
Wanneer geen van bovengenoemde stappen een pos1t1eve uitkomst heeft, is de laatste stap die 
ondernomen kan worden het herzien van de criteria. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er alleen 
aan criteria gesleuteld kan worden die niet veiligheidgerelateerde zijn of vastgelegd zijn door 
regelgevende instanties. In dit geval moet dus gedacht worden aan het herzien van de risicogrenzen 
wat betreft beschikbaarheid of wat betreft de kosten (zie Paragraaf 4.3.1 formule 1.1 en 1.2). 

Input 

Module die alle stappen tevergeefs heeft doorlopen 
Initiële criteria uit beslissingsstappen 
Expertmeningen (uit voorgaande stappen) 
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Analyse 

Module kan niet voldoen aan alle in de vorige stappen vermelde criteria. Deze criteria dienen 
daartoe aangepast te worden. Er dient een analyse gemaakt te worden welke criteria het minst 
"hard" zijn en bij deze stap het meest eenvoudig aangepast kunnen worden. Hierbij valt te 
denken aan financiële criteria die te krap gebudgetteerd zijn, of een risicogrens die te strikt is. 
Deze stap is een uiterste middel; dit is dus enkel het geval wanneer alle overige stappen 
zondermeer niet toepasbaar zijn, gezien de initiële criteria. Wederom wordt opgemerkt dat 
veiligheidsgerelateerde grenzen niet herzien kunnen worden. 

Output 

Module waarvan de criteria aangepast zijn en weer als input kan dienen voor het schema. 

Als alle voorgaande stappen onverhoopt zonder succes doorlopen zijn en er dus geen geschikte 
oplossing gevonden kan worden, kan ook nog een oplossing gevonden worden die buiten de scope van 
onderhoud valt. Dit zijn de factoren die in het opstellen van het onderhoudsconcept als gegeven 
worden beschouwd (zie Figuur 4-1 , ingaande pijlen Infra, Gebruik en Omgeving), maar waar toch 
mogelijkheden kunnen liggen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanpassen van het gebruik 
van de infrastructuur. Bij een wissel kan bijvoorbeeld de wijze waarop dit wissel bereden wordt 
aangepast worden (snelheidsbeperkingen, voorkeursrichtingen, enz). 

5.3 Functietest 
In het Handboek Instandhoudingsmanagement van ProRail [HEU04] wordt naast SAO, GAO en T AO 
nog een vierde onderhoudstrategie onderscheiden, namelijk de functietest. De functietest wordt als 
volgt gedefinieerd: 

A task performed to discover a hidden failure. The intent of the task is not to monitor and 
anticipate failure as with a condition-monitoring task but rather to find a failure after it has 
occurred, at which time corrective maintenance may be performed [DOE93]. 

De functietest wordt uitgevoerd om zogenaamde verborgen stroringen (hidden failures) te detecteren. 

Hidden failures are those failures that are discovered when operation of infrequently used 
equipment is attempted or when protective, standby, or backup systems fail to operate on 
demand. These failures may be especially critica! to safe and efficient operation [DOE93]. 

In dit onderzoek wordt de functietest buiten het kader van onderhoudstrategieën beschouwd. De 
functietest is dan ook niet terug te vinden in het beslissingsdiagram (Figuur 5-1). Een Functietest 
wordt hier beschouwd als een extra test om de correcte werking van een module te garanderen, naast 
de onderhoudstrategie die toegepast wordt op deze module. Deze teststrategie wordt vooral toegepast 
op installaties, waarvan de correcte werking ervan pas duidelijk wordt nadat een andere installatie een 
storing vertoond. In het spoor worden functietesten toegepast op : 

- Stand-by installaties / veiligheidsinstallaties, zoals ventilatoren, sprinklers, bewegingssensoren 
voor onbevoegden in tunnels , enz. ; 

- Redundante installaties , zoals een redundant uitgevoerd voedingssysteem voor de 
Verkeersleidingpost; 

Naast het toepassen van onderhoudstrategieën dient bij deze installaties dus een periodieke inspectie 
plaats te vinden, zodat wanneer een storing op zou treden, deze installaties ten alle tijden zullen 
functioneren om zo de veiligheid en beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen. 
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Een sprinklerinstallatie in een tunnel, die in werking treedt bij overmatige rookvorming en wanneer de 
temperatuur in de tunnel boven een bepaald niveau komt, wordt middels GAO op basis van tijd onderhouden. 
Elke 10 jaar wordt deze vervangen, omdat uit onderzoek is gebleken dat de juiste werking van de installatie na 
deze periode niet meer gegarandeerd kan worden. Naast deze vervangingsperiode wordt de functionaliteit van 
de installatie elk jaar getest middels een functietest. De juiste werking wordt gecontroleerd door een situatie te 
simuleren waarop de installatie zou moeten reageren. Indien de installatie aan de hand van deze test 
onverhoopt defect blijkt (door niet voorziene omstandigheden), wordt deze, nog voor de vervangingsperiode 
van 10 jaar, vervangen. 

5.4 Conclusie / discussie 
Middels het in dit hoofdstuk gepresenteerde herontwerp van het beslissingsdiagram van ProRail 
[HEU04] kan op een gestructureerde wijze een onderbouwde keuze gemaakt worden voor een 
preferente onderhoudstrategie. Bij elke stap uit het diagram is aangegeven waar de input voor de 
beslissing gevonden kan worden , hoe de analyse uitgevoerd kan worden en wat de mogelijke output is 
van de beslissing. 

Het nemen van een beslissing over de uit te voeren onderhoudstrategie is een beslissing die genomen 
wordt voor een periode van vele jaren. Het blijkt dat voor het maken van een weloverwogen beslissing 
vaak gedetailleerde (storings-)data nodig is. Deze is dikwijls niet of moeilijk verkrijgbaar en om dit te 
ondervangen kan gebruik gemaakt worden van de kennis en inzichten van verschillende experts 
(ontwerpers, PCA's, modulespecialisten, enz.), testen en bestaande literatuur. Wanneer deze stap in 
het opstellen van een onderhoudsconcept goed uitgevoerd wordt, zal dit een stevige basis vormen voor 
een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en grote veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten. 

Onderhoudstrategieën kunnen met de grootste nauwkeurigheid en precisie opgesteld worden, maar 
ondanks dat, zal een module door onvoorziene omstandigheden toch nog kunnen falen. Wanneer dit 
gebeurt, zal er alsnog correctief onderhoud plaats moeten vinden. 

Er is getracht deze beschrijvingen zo compleet mogelijk te maken, maar aangezien er steeds andere en 
nieuwe informatie beschikbaar komt (door bijvoorbeeld onderzoek of praktisch inzicht), is dit geen 
statisch document. Het dient continu aangepast te worden aan de hand van nieuwe inzichten en 
bevindingen, om het zo up-to-date te houden en continu te verbeteren. 

Om de praktische toepasbaarheid van de het in dit hoofdstuk gepresenteerde model te verifiëren zal er 
in het volgende hoofdstuk een case studie beschreven worden. 

, \anhc, ding S. I 
Het is wellicht interessant om onderzoek te doen naar een variant op dit beslissingsdiagram waarbij een 
weging wordt toegekend aan een beslissing. Wanneer het antwoord op een stap bijvoorbeeld "ja" of "nee" 
luidt, dan kan bijvoorbeeld een weegfactor 4 aan ')a" gegeven worden en 6 aan "nee" (10 punten moeten 
verdeeld worden over de antwoorden). Het voordeel hiervan is dat een expert niet gedwongen wordt 
uitsluitend "ja" danwel "nee" te antwoorden op vaak subjectieve vragen. Daarnaast zal er uiteindelijk een 
preferente strategie gekozen worden, waarbij de meningen van meerdere experts opgeteld kunnen worden, en 
de strategie met de hoogste weging gekozen kan worden. Er ontstaat zo tevens inzicht in een 2• keuze, die 
onderzocht kan worden wanneer de strategie met de hoogste ranking om de een of andere reden niet blijkt te 
werken. In Reliability Engineering and System Safety nr. 71 is hier reeds een artikel over een dergelijke 
methode verschenen [EIS0I] (zie Fi uur 1-4). ~-----~----------------------~ 

Slotopmerkingen 
Wanneer het onderhoud gedaan wordt volgens GAO of T AO dient eventueel rekening gehouden te 
worden met het volgende; Bij het bepalen van de inspectie intervallen bij T AO en de 
onderhoudsintervallen bij GAO, dient rekening gehouden te worden met het fenomeen van afnemende 
initiële kwaliteit, dat beschreven staat in Paragraaf 3.5.1. Als dit het geval is , is het immers te 
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verwachten dat na een bepaald aantal onderhoudsbeurten voordeliger is om de module geheel te 
vervangen, in plaats van hem te repareren. Ook bij het bepalen van de strategie kan dit van invloed 
zijn, aangezien het inspectie- of onderhoudsinterval hierdoor dusdanig verkleind kunnen worden dat 
de gekozen strategie geen goede keuze meer is. 

Aangezien (kwantitatieve) data dikwijls niet in bestaande databases aanwezig is, of moeilijk te 
verkrijgen is, is het geregeld nodig om als input gebruik te maken van expertmeningen. Een nadeel 
hiervan is dat het niet altijd duidelijk is in hoeverre de mening van de expert overeenkomt met de 
werkelijkheid. Dit heeft te maken met vooroordelen, gebrek aan kennis, conservatief inschatten, etc. 
Voor meer informatie hierover wordt onder andere verwezen naar "Pitfalls of Accelerated Testing" 
van Meeker en Escobar [MEE98b] en "The Delphi Method" [DAL69]. 

Ondanks dat een module preventief onderhouden wordt, kan deze altijd door onvoorziene 
omstandigheden toch nog falen. Dit kan verklaard worden door het falen dat optreedt in deelgebied 1, 
2 en 3 uit Figuur 3-1 van Hoofdstuk 3. Dit zijn bijvoorbeeld storingen als gevolg van versnelde slijtage 
(door bijvoorbeeld fabrieksfouten) , vandalisme of extreme weersomstandigheden (random oorzaken). 
Indien dit gebeurt, zal er alsnog via correctief onderhoud een oplossing gevonden moeten worden. 
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Hoofdstuk 6 

6.1 Inleiding 

Case studie: Toepassing beslissingsdiagram op het 
onderhoud van een wissel 

In het voorgaande hoofdstuk is een beslissingsmodel gepresenteerd waarmee de onderhoudstrategie op 
moduleniveau bepaald kan worden. Door het doorlopen van het diagram kan op gestructureerde wijze, 
een weloverwogen beslissing genomen worden aan de hand van het beantwoorden van de vragen. Dit 
hoofdstuk beschrijft een case studie van een wissel. Op deze manier wordt de praktische 
toepasbaarheid van het theoretische model uit Hoofdstuk 5 getoetst. 

In deze case studie is in veel gevallen gebruik gemaakt van aannamen op basis van expertmeningen en 
van bestaande publicaties, vooral omdat de benodigde data voor dit onderzoek niet voor handen 
waren. In de praktijk zal dit ook dikwijls het geval zijn. Er wordt echter op gewezen dat de bepaling 
van een strategie grote economische en praktische consequenties kan hebben. Onderhoudstrategieën 
worden bepaald voor een langere periode, waardoor het in bepaalde gevallen verantwoord is om bij 
het beantwoorden van zekere vragen een (uitgebreid) onderzoek te doen. Dit kan een 
literatuuronderzoek zijn, het uitgebreid verzamelen van (storings-)data of zelfs het uitvoeren van 
uitvoerige testen, alvorens een beslissing te nemen. 

In Paragraaf 6.2 zal eerst een kader geschetst worden voor de case studie; Er wordt een 
verantwoording gegeven waarom gekozen is voor een wissel als voorbeeld en vervolgens zal een 
wissel beschreven worden en zullen de installatiegrenzen aangegeven worden. Daarnaast zal een 
risicoanalyse gemaakt worden van de mogelijke faalvormen van het wissel en de consequenties die dit 
kan hebben. Deze informatie schetst de grenzen waarbinnen de analyse plaats vindt en vormt tevens de 
input voor Paragraaf 6.3 , waar het beslissingsdiagram uit Hoofdstuk 5 doorlopen wordt. Paragraaf 6.4 
geeft ten slotte conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. 

6.2 Kader Case Studie 

6.2.1 Keuze voor een wissel 

In Tabel 6-1 staat weergegeven hoe het aantal technische storingen aan de spoorinfrastructuur in 2003 
verdeeld waren over de verschillende installaties. Uit deze tabel is af te lezen dat bij wissels, samen 
met de beveiligingssystemen het grootst aantal storingen optreedt. 

Tabel 6-1 Totaal overzicht aantal storingen per infra-element over 2003 [ BOO04 J 

Onderdeel Totaal 2003 Totaal(%) 2003 
Wissel 981 29.3 
Beveiliging 919 27.5 
Seinen 206 6.2 
Overwegen 200 8.0 
Overig / onbekend 1037 31.0 

Totaal 3343 100 

Zoals in de volgende paragraaf toegelicht zal worden, bestaat een wissel uit meerdere objecten, 
onderdelen en componenten. Uit storingsgegevens betreffende wissels over 2003 zijn de volgende 
storingsdata beschikbaar over grootste veroorzakers van storingen bij wissels. 
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Tabel 6-2 Totaal overzicht storingen per module van een wissel over 2003 {BOO04] 

Module Totaal 20 03 Totaal(%) 2003 
Bedieningssysteem 635 60.5 
Motor 15 1.4 
Wisselconstructie 399 37.0 
Wissel verwarming 12 1.1 

Totaal 1079 100 

Onderzoek naar wisselstoringen m Nederland laat zien dat de meeste wisselstoringen worden 
veroorzaakt door een technische, mechanische oorzaak (80%) en een klein deel door weerinvloeden, 
vandalisme of schade veroorzaakt door derden (20%) [ZW A02]. 

Omdat wissels veel storingen veroorzaken zal een wissel in dit hoofdstuk dan ook als voorbeeld 
genomen worden, waarmee het gepresenteerde beslissingsdiagram uit Hoofdstuk 5 wordt doorlopen. 
Voordat het beslissingsdiagram doorlopen kan worden, wordt de installatie "wissel" in Paragraaf 6.2.2 
eerst afgebakend. In paragraaf 6.2.3 komt de classificatie van wissels aan bod en in Paragraaf 6.2.4 
wordt er een voorbeeld van een risicoanalyse van een wissel gegeven. In Paragraaf 6.3 wordt 
vervolgens het beslissingsdiagram uit Hoofdstuk 5 toegepast op een faalvorm van een wisselmodule 
en Paragraaf 6.4 behandelt tenslotte de conclusies. 

6.2.2 Fysieke indeling/ Afbakening van het wissel 

Het wissel is een met een hefboom beweegbare inrichting die dient om het spoor te vertakken in twee 
of meer sporen zodat het voor de trein mogelijk wordt van spoor te veranderen. De wissels worden 
aangeduid met de hoek die de sporen met elkaar maken, bijvoorbeeld 1 :12 of 1 :34,7. Deze waarden 
ZIJn de tangens van de hoek. Het wissel kan worden onderverdeeld in vier objectsoorten: 
bedieningssysteem, wisselconstructie, stabilisatieconstructie en de wisseltoestellen. Het 
bedieningsysteem en de wisseltoestellen zijn zelfstandig functionerende deelsystemen van een wissel. 
De wisselconstructie en stabilisatieconstructie hebben de overeenkomstige functie van het dragen van 
de trein en het overdragen van de belasting naar de ondergrond. De wisselconstructie heeft daarnaast 
nog de geleidende functie [W AR05]. De installatieopbouw van het wissel is schematisch weergegeven 
in Figuur 6-1. 

Een wissel omvat de wisselconstructie, onderliggende stabilisatieconstructie, wisselbediening en 
wisseltoestellen (indien aanwezig). De objectgrenzen liggen bij [PRO05]: 

- de scheiding van de aanlegspoorstaven, strijkregelspoorstaven en achterkant(en) 
puntstukken naar de aansluitende spoorstaven 

- de scheiding van wisselliggers naar dwarsliggers (aan de achterzijde van het 
wissel, daar waar de lange wisselliggers overgaan naar standaard dwarsliggers) 

- het scheidingsvlak tussen stabilisatieconstructie (ballast, filtersvlies, geogrid, e.d.) 
naar ondergrond (baanlichaam, kunstwerk); 

- de aansluitklemmen voor kabels vanuit de beveiliging- en/of 
energievoorzieninginstallatie naar wisselaansluitkast (WAK) of wissel verdeelkast 
(WVK) in de genoemde kasten; 

- De aansluitklemmen voor kabels of aansluiting van vloeistof transportleidingen 
t.b. v. wissel verwarmingselementen in de aansluitkasten van de wisselverwarmingsinstallatie. 

Ter verduidelijking is in Figuur 6-2 een schets van een symmetrisch wissel weergegeven. 
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Installatie-niveau 

Wssel 

Objectsoort 

Bedieningssysteem 
(bijv. EBI-switch) 

Wisselconstructie 

Wisseltoestellen 

Onderdeel 

Motor 

Aan drijfstang 

Controlestang 

Aansturing 

Tangbewegingen 

tussenspoorstaven 

puntstuk 

bevestigingsmiddelen 

wisselliggers 

balastbed 

Wisselverwarming 

Smeerinrichting 

Figuur 6-1 Fysieke indeling wissel; aangepast van [WAR05] 

j
voorkjan:::~ spoorstaaf strijkregel l Achterkant wissel 

Tongspits Tong j Klemming Puntstuk 
Tussenspoorstaaf 

_L
__l____1=~Mathe~nnat1schpunt ±==~---PVle·ug-el. 

Strijkspoorstaaf 

Worteleind -----;---~ ~=~ ==========~ Halve tangbeweging 
Wisselboog 

Figuur 6-2 Schets van een symmetrisch wissel [WAR05] 

6.2.3 Classificatie wissel 
In Paragraaf 4.2 is reeds weergegeven hoe wissels geclassificeerd kunnen worden naar type en 
belastingklassen. Een deel van deze indeling is in Tabel 6-3 nogmaals weergegeven. Voordat een 
strategiekeuze gemaakt kan worden wordt het wissel eerst geclassificeerd, zodat het juiste 
bouwsteendocument erbij gepakt kan worden om te dienen als uitgangspunt voor de analyse. Deze 
classificering is aangebracht omdat een wissel dat veel gebruikt wordt ( veel omlopen) of een 
zwaardere belasting te voorduren krijgt, verwacht wordt sneller onderhoud te behoeven dan een wissel 
dat nauwelijks belast wordt. 
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Tabel 6-3 classificering wissels 

Belastingklassen ~ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Objecttypen met uitvoering l 
Wissels 1:9 met hout en met 54 El A B C 

Wissels 1 :9 met hout en met 60 E 1 D E F 

Wissels 1:9 met beton en met 54 El G 

Wissels 1: 12 met beton en met 54 E 3 

Voor deze analyse is gebruik ge 
Doesjka Warmerdam [WAR05]. 

maakt van een wissel dat geanalyseerd is in het afstudeerverslag van 
Dit wissel wordt zeer druk bereden en heeft een zeer belangrijke 
ject ligt dat een belangrijke schakel vormt voor de rest van de 
n "Wissel 1: 15 met hout en met 54 El " is en het zeer druk bereden 
ng kent, kan dit wissel geclassificeerd worden. Dit gebeurt zoals 

functie aangezien het in een tra 
infrastructuur. Gegeven dat het ee 
wordt, dus een zeer hoge belasti 
aangegeven in Tabel 6-3. Voor 
wissel niet gekwalificeerd kan wo 

dit onderzoek is de complete tabel niet beschikbaar, waardoor dit 
rden. Aan de hand van de classificatie zou een bouwsteendocument 

ngspunt voor de verdere analyse. Deze informatie is niet beschikbaar 
erder niet vermeld. Voor verdere informatie over de classificatie van 
document "Wissel classificatie; indeling exploitatieklassen wissels" 

gebruikt kunnen worden als uitga 
voor dit onderzoek en wordt dus v 
wissels wordt verwezen naar het 
[GEE05] . 

6.2.4 Risicoanalyse wissel 

Voor dit onderzoek waren slechts zeer beperkte data beschikbaar. Daarom is als voorbeeld voor het 
en tussenspoorstaaf genomen, aangezien hier (beperkte) informatie 
erverslag van Doesjka Warmerdam [W AR05]. 

uitwerken van de risicoanalyse e 
over beschikbaar is uit het afstude 

6.2.4.1 Functies, faalvormen, faal oorzaken en ontstaansmechanismen van tussenspoorstaaf 

Tabel 6-4 laat de functies zien di 
overzicht is belangrijk, aangezien 
ontstaansmechanismen bepaald ku 

Tabel 6-4 Functies objecttypen wissel 

Fysieke delen 

Functies 
Vertakken 
Geleiden wiel 
Dragen 
Aanzet- en remkracht opnemen 
Belasting overbrengen 
Geleiden retourstroom 
Gewenste richting mogelijk maken 
Kruisen doorgaande spoor 

e de verschillende objecttypen van een wissel moet vervullen. Dit 
vervolgens mogelijke faalvormen en de bijbehorende oorzaken en 

nnen worden (zie Tabel 6-5 en Bijlage III) . 

Tong
beweging 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Puntstuk 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

p-/1/1"/I/I/I/I/IA ¼ 1 Tussen- 1 
~ ½ ~ spoor- 1 
1 staaf ~ 

1 1 
~ X ~ 
~ X i 
~ X ~ 
~ X ~ 1 X ~ 
~ ~ 
~ ~ 
W/I/I/IYl/l/1/1/4 

Strijk- Strijkregel Las 
spoor-
staaf 

X X 
X 
X X 
X X X 
X X 

Bij deze analyse is overigens a angenomen dat de tussenspoorstaaf het moduleniveau 1s waarop 
beveling 4.2). onderhoud wordt gedaan (zie Aan 
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Tabel 6-5 Voorbeeld vanfunctiegerelateerdefaalvormen,Jaaloorzaken en ontstaansmechanismen voor een 
tussenspoorstaaf 

Functie Faal vormen ---------Geleiden wiel Niet geleiden wiel 

Remkracht opnemen Beperkte opname remkracht 

Faal oorzaken 
Breuk in spoorstaaf 
Afwijking geometrie 
Enz. 
Afwijking geometrie 
Verzakking spoorstaaf 
Enz. 

Ontstaansmechanismen 
Slijtage 
Veroudering 

Veroudering 
Overbelasting 

Het generieke deel van deze risicoanalyse is nu behandeld in Paragraaf 6.2.2 en het bovenstaande deel 
van Paragraaf 6.2.4. De installatie is gedefinieerd en de grenzen waarbinnen de verdere analyse 
plaatsvindt is bepaald. Nu kan het specifieke deel van de risicoanalyse uitgevoerd worden (stap 3 en 4 
uit Paragraaf 4.3.1). Voor deze specifieke situatie worden weegfactoren toegekend aan de standtijden 
van de modules en de effecten die falen van de module heeft op de drie bedrijfsdoelstellingen 
(beschikbaarheid, kosten en veiligheid). 

6.2.4.2 Weegfactoren voor berekening risicogetal 

Aangezien er geen inzicht bestaat in het bestaan van een database met verschillende tabellen voor de 
verschillende bouwstenen met verschillende belangrijkheid wat betreft de rest van de infrastructuur, 
wordt hier voor zover beschikbaar gebruik gemaakt van de tabellen uit het Handboek 
Instandhoudingsmanagement zoals die gepresenteerd zijn in Paragraaf 4.3 .1. 

\anhc,cling 6.1 
Er dient voor zover niet aanwezig een uitgebreid onderzoek plaats te vinden voor de bepaling van de 
risicogetallen zoals beschreven in Paragraaf 4.3.1. Per bouwsteen dienen verschillende weegfactoren bepaald 
te worden, aangezien het belang van bijvoorbeeld 8 uur beperkt treinverkeer mogelijk, voor een druk bereden 
traject vele malen groter is dan voor een traject dat nauwelijks bereden wordt. Daarnaast dient onderzocht te 
worden wat het effect is van een storing op een bepaald traject op de rest van de infrastructuur. Dit dient ook te 
worden meegenomen in de hoogte van de weegfactoren. Het belang van dit onderzoek dient overigens niet 
onderschat te worden. Onder andere aan de hand hiervan zal op strategisch niveau, bepaald worden welke 
onderhoudstrategie gebruikt zal worden. Een foutieve bepaling van deze factoren zal dus zijn uitwerking 
hebben het gehele onderhoudsbeleid o het eanal seerde tra·ect. 

Nu de weegfactoren bepaald zijn, dienen er ook grenzen opgesteld te worden, die niet overschreden 
mogen worden door het risicogetal dat per faalvorm en per bedrijfsdoelstelling berekend wordt. Ook 
deze risicogrenzen dienen, net als de weegfactoren, van tevoren opgesteld te worden. Ook hier wordt 
gebruik gemaakt van de data zoals die in het Handboek Instandhoudingsmanagement [HEU04] 
vermeld staan. 

Tabel 6-6 Grenswaarden bedrijfsdoelstellingen [ HEU04] 

Bedrijfsdoelstelling 

Beschikbaarheid 
Kosten 
Veiligheid 

6.2.4.3 FME(C)A 

Grenswaarde 

~ 288 
~64 

In de voorgaande paragrafen is al het voorwerk gedaan om een FME(C)A op te kunnen stellen. Dit is 
dan ook de volgende stap in deze procedure. De FME(C)A zal opgesteld worden voor de twee 
faal vormen die in Paragraaf 6.2.4.1 vermeld staan. 
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Tabel 6-7 Voorbeeld uitgewerkte FMECA; illustratief (zie ook Bijlage V) 

u.......11 b fHIYormen 

Niel geleiden wiel 

Beperkte opname 
ramknlchl 

FAloonuk Ont•tlantmechanllme 

BreUI. in spoo~taat Sljtage 

Afwijking geometri1 V1rouóering 

En,. 

Afwijking geometrie Sijtage 

Verzakking 
spoorstaaf 

En, 

Ovelbelasling 

Effect 
bMchlkbNrtteld 

Voledigo rtiesclikbaar 

Treirnertraging_s: 3min. 

3 rrin. < treirwertraging s 30 

3 min. < trein.<ertraging .s: 30 
n-in 

Effect offKI atandt~d 
ko.ten velllnneld {laarl 

€ 10.000, , Mogelijk dode(n) 20 

€2.000,· GHnltfect op 15 
veilgheid 

€2.000.- GHnatf.etveilgheid 2 

€900,- GHnatf.ct op 30 
veilgheid 

Movares 
' 

Storlngact..u..- Rl,alcogetal RlelcogAII RlelcogNI 
(UI.W) bMchlkbHrheld Ko.ten Velllaheld 

1112 (.: 211!"-4 "2) 129 (:zt'4'2) 4902 (= 2401"2) 

-48 (:ar8'2*'4) 8 (--4'2) 2(;1"2) 

1152 (• le"4"8) 32 (: 4'8) 8 (:1"8) 

14-4(:r38"1' 4) 1 (:a:1" 1 ) 1 (•1 "1) 

Deze tabel is uitvergroot toegevoegd in Bijlage V. De getallen die in deze FMECA vermeld staan zijn 
hypothetisch en dienen puur ter illustratie. Wanneer deze FME(C)A volledig uitgevoerd is , zal er een 
uitgebreid document ontstaan met daarin alle modules van een installatie, met de bijbehorende 
mogelijke faalvormen en de risico ' s hiervan. Voor een voorbeeld wordt verwezen naar 
Instandhoudingsdocument Wissels en Kruisingen van ProRail [PRO05]. 

6.3 Toegepast beslissingsdiagram 
Wanneer de voorgaande stappen voor de gehele installatie (in dit geval een wissel) tot in detail 
uitgevoerd zijn, is de installatie gedefinieerd, ingedeeld in een klasse (voor de bepaling van de 
bouwsteen) en is een complete risicoanalyse uitgevoerd. Deze informatie dient vervolgens als input 
voor het beslissingsdiagram dat gepresenteerd is in Hoofdstuk 5. 

Nu volgt een uitwerking van het beslissingsdiagram met een deel van de twee faalvormen die in de 
voorgaande paragraaf uitgewerkt zijn. Voor deze faalvormen zal nu, overeenkomstig met de stappen 
uit Hoofdstuk 5, een beslissing genomen worden. Wederom geld hierbij de restrictie dat er slechts 
beperkte data beschikbaar is voor dit onderzoek. Er zal voor zover mogelijk gebruik worden gemaakt 
van de beschikbaren data en waar nodig zullen realistische aannames gemaakt worden. 

6.3.1 Stap 1: Aanvaardbaar risicogetal? 

Input 

Risicogetallen uit risicoanalyse: 
Beschikbaarheid 1782 
Kosten 128 
Veiligheid 4802 

Grenswaarden risicogetallen: 
Beschikbaarheid 288 
Kosten 64 
Veiligheid 56 

Analyse 

De analyse bestaat uit het vergelijken van de bepaalde risicogetallen uit de risicoanalyse en de vooraf 
vastgestelde grenswaarden. Het blijkt dat voor de faalvorm "niet geleiden wiel" met als oorzaak 
"breuk in spoor" dat de risicogetallen de grenswaarden op zowel beschikbaarheid, kosten als 
veiligheid overschrijden: 

1782 
128 

4802 

>> 
> 

>> 

288 
64 
56 
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Hierbij valt op dat het risicogetal van de bedrijfsdoelstelling beschikbaarheid (1782) en veiligheid 
( 4802) zeer veel groter is dan de toegestane grenswaarde (resp. 288 en 56). Dit is ook logisch, want 
wanneer iedere 20 jaar het treinverkeer volledig stil ligt gedurende 5 uur als gevolg van slecht één van 
de mogelijke faalvormen van slechts één van de modules van één wissel, dan zal dit kosten wat kost 
voorkomen moeten worden. Een traject bevat immers heel veel wissels en al deze wissels hebben 
meerdere componenten met elk een veelheid aan faalvormen. Bij de bedrijfsdoelstelling veiligheid is 
het eveneens logisch, aangezien falen mogelijk doden tot gevolg heeft, dan zal dit te allen tijde 
voorkomen moeten worden. 

Output 

- Nee: Falen van module is dusdanig risicovol, dat een van de preventieve methoden oplossing 
moet bieden (naar stap 3). 

6.3.2 Stap 3: Dominante faalmodus systematisch of random? 

Input 

- Onderzoek naar dominante faalmodus wissel [ZW A02] 
- Publicaties over de degradatie van metalen [MEE98a] 

Analyse 

Aangezien volgens onderzoek het falen van een wissel als installatie voor 80% verklaard kan worden 
door (systematische) degradatie [ZWA02] en aangezien in publicaties van onder andere Meeker 
[MEE98a] naar voren komt dat haarscheurtjes in metalen het gevolg zijn van (systematische) slijtage, 
is aannemelijk dat spoorbreuk ontstaat door haarscheurtjes in de spoorstaaf, die het gevolg zijn van het 
gebruik hiervan gezien over de tijd. De dominante faalmodus is dus systematisch. 

Output 

- Dominante faalmodus is systematisch: preventieve strategieën analyseren (naar stap 5) 

6.3.3 Stap 5: Faalpatroon voorspelbaar met kleine spreiding? 

Input 

- Onderzoek naar haarscheurtjes in metalen 
- Expertmeningen (Dr. ir. J.A. van den Bogaard, Dr. ir. P.J.A. Schreurs) 
- Storingsdata wissels 

Analyse 

Aan de hand van de theorie die geschreven is over de vorming van haarscheurtjes in metalen is het 
aannemelijk dat het moment dat er een breuk optreedt in het metaal (bij gelijkblijvende 
omstandigheden) zeer goed te voorspellen is, met een kleine spreiding. Ook voor de tussenspoorstaaf 
is het aannemelijk dat dit het geval is , onder gelijk blijvende omstandigheden. De tussenspoorstaaf zal 
echter (wanneer het hetzelfde type betreft), wel uit hetzelfde materiaal vervaardigd zijn en dezelfde 
kenmerken bezitten, maar naast deze kenmerken van het wissel zelf, heeft men te maken met 
variërende ondergronden, verschillende belastingen, wisselende weersinvloeden, andere 
baansnelheden, enz. Door deze externe invloeden, zal het faalmoment van de tussenspoorstaaf een 
veel grotere spreiding krijgen, waardoor het met grote waarschijnlijkheid wel goed te voorspellen is, 
maar de spreiding dusdanig groot is dat deze stap alsnog met "nee" beantwoord moet worden. Alleen 
wanneer uitgebreide faaldata beschikbaar is, van andere praktijksituaties, met precies hetzelfde wissel 
onder precies dezelfde externe omstandigheden, kan een voorspelling gedaan worden. Pas dan kan de 
daadwerkelijke spreiding bepaald worden. In de praktijk zouden nu uitgebreide storingsgegevens 
verkregen moeten worden om een uitspraak te kunnen doen over deze beslissingsstap. Voor dit 
onderzoek zijn slechts storingsdata aanwezig voor het wissel als geheel (installatieniveau). Een 
analyse van deze storingsgegevens is in Bijlage IV toegevoegd. De conclusie uit deze analyse is dat 
het aantal storingen gezien over een kwartaal geen correlatie vertoont met het aantal gepasseerde 
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treinen, het aantal omlopen en het aantal gepasseerde tonnages. Om een beslissing te nemen voor deze 
stap zouden echter uitgebreide storingsdata (gemeten over meerdere jaren) gebruikt moeten worden 
per module (tussenspoorstaaf) van hetzelfde type wissels. In dit geval zou de spreiding kleiner worden 
in vergelijking met de analyse uit Bijlage IV, maar nog steeds is het faalmoment afhankelijk van vele 
externe factoren. Aangezien de gewenste data voor dit onderzoek niet beschikbaar is en aangezien er 
vele (externe) factoren een rol spelen bij het moment van falen, wordt hier aangenomen dat het 
faalmoment niet voorspelbaar is met een kleine spreiding. 

Output 

- Nee: Naar T AO-stroom (stap 10) 

Wanneer in de praktijk blijkt dat bovenstaande aanname niet van toepassing is (op basis van 
uitgebreide faaldata van tussenspoorstaven), dan zal verder gegaan moeten worden met stap 6 uit het 
beslissingsdiagram "F aalmoment afhankelijk van de tijd?". 

6.3.4 Stap 10: Is de toestand te monitoren ? 

Input 

- Onderzoek monitoring spoorstaven. 

Analyse 

Er is veel onderzoek gedaan naar de degradatie van spoorstaven en de methoden om deze degradatie te 
monitoren. Hierbij wordt verwezen naar onder andere Eurailscout.nl voor informatie over een 
ultrasone trein en naar een onderzoek uitgevoerd door Podofillini [POD06], waaruit blijkt dat 
haarscheurtjes die uiteindelijk spoorstaafbreuk kunnen veroorzaken, zeer goed te monitoren zijn 
middels ultrasone apparatuur. Eurailscout [EUR06] is gespecialiseerd in monitoring op het spoor en 
heeft voor de detectering van haarscheurtjes in spoorstaven een trein in gebruik die metingen kan 
verrichten op hoge snelheid. 

Output 

Ja: T AO verder uitdiepen (naar stap 11) 

6.3.5 Stap 11: Is dit praktisch en economisch en technisch gezien haalbaar? 

Input 

Onderzoek naar monitoring van spoorstaven 
Praktijksituaties 

De input die nodig is voor deze stap is zeer uitgebreid en specialistisch. Er dient zeer veel data 
verzameld te worden (gedetailleerd inzicht in degradatie spoorstaaf, kosten monitoring en apparatuur, 
kosten personeel, enz.) , maar vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek konden 
deze gegevens niet achterhaald worden. Voor zover beschikbaar zijn aannames gemaakt aan de hand 
van het Instandhoudingsdocument voor wissels en kruisingen [PRO05]. 

Analyse 

Er wordt in de praktijk reeds gebruik gemaakt van een treinstel dat de haarscheurvorming op het spoor 
kan meten. Uitgaande van dit gegeven wordt aangenomen dat dit dus een technisch en praktisch 
haalbare strategie is. Ook onderzoek toont aan dat het mogelijk is de haarscheurvorming middels 
ultrasone apparatuur te meten en in te grijpen voordat de spoorstaaf een breuk vertoont. Er bestaat dus 
een PF-interval dat te identificeren is aan de hand van de metingen en dit interval is lang genoeg om 
preventieve actie te kunnen ondernemen. Middels een UMTS verbinding kunnen de metingen 
doorgestuurd worden naar een centrale, alwaar deze gegevens geanalyseerd worden en eventueel actie 
ondernomen wordt. 
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De economische haalbaarheid is echter zeer twijfelachtig. In het Instandhoudingsdocument voor 
wissels en kruisingen is een inspectie-interval van een maand voor druk bereden trajecten zeer 
gebruikelijk. Wanneer maandelijks de trein van Eurailscout ingezet zou moeten worden voor het 
monitoren van een traject, dan brengt dit naar alle waarschijnlijkheid grote kosten met zich mee. De 
trein moet immers gehuurd worden, naar het traject verplaats worden (aantasting dienstregeling) om 
daar metingen te verrichten en ten slotte moeten deze metingen verwerkt worden (personeelskosten). 
Het toepassen van deze techniek brengt echter ook veel voordelen met zich mee. Zo worden de 
tussenspoorstaven pas vervangen als dit daadwerkelijk nodig is en wordt de levensduur hiervan 
optimaal benut. Daarnaast worden er in de toekomst kosten bespaard door een betere data verzameling 
waardoor de faalmomenten beter te voorspellen zijn. 

Aangezien er voor deze case geen data beschikbaar is van de kosten die de invoering van T AO met 
zich meebrengen en de kostenvoordelen die dit met zich meebrengt, wordt er uitgegaan van de minst 
wenselijke situatie, en dat is dat het economisch gezien niet haalbaar is. 

Output 

Met de voorgaande aannames wordt deze stap op economisch vlak met "nee" beantwoord en dient er 
gekeken te worden naar de mogelijkheid tot modificatie in stap 12. 

Nee: mogelijkheid van modificatie onderzoeken (stap 12) 

6.3.6 Stap 12: Is modificatie mogelijk? 

Input 

- Vereisten gemodificeerde object 
- Budget 
- Tijd 

Analyse 

Output 

Vereisten gemodificeerd object: 
Een tussenspoorstaaf gemaakt van een robuuster materiaal, dat minder slijtage vertoond, 
waardoor er minder onderhoud nodig is en het inspectie-interval groter kan worden. 

Budget: 
Aangenomen dat het erg duur is om T AO toe te passen middels het verrichten van 
maandelijkse metingen met ultrasone apparatuur op een speciale meettrein, kan het budget 
voor het ontwikkelen van een aangepaste tussenspoorstaaf aanzienlijk zijn. Wanneer deze 
spoorstaaf bijvoorbeeld gemaakt zou worden van een sterker materiaal, dat veel minder 
slijtage vertoont, is het mogelijk de inspecties minder frequent uit te voeren. Als dit 
bijvoorbeeld gereduceerd zou worden van 1 keer per maand naar 1 keer per 2 maanden, dan 
wordt bespaard op 6 inspecties op jaarbasis. Gezien over de levensduur van een spoorstaaf 
(standtijd is 20 jaar zonder onderhoud) , kunnen hier dus grote bedragen mee gemoeid zijn. 

Tijd 
Wanneer de tussenspoorstaven gemodificeerd zouden worden, worden deze niet binnen zeer 
korte termijn geplaatst. Dat gaat jaren in beslag nemen. Aangezien het onderhoud aan het 
spoor gewoon door moet gaan, zal er op korte termijn een andere oplossing gevonden moeten 
worden, totdat de nieuwe tussenspoorstaven geplaatst zijn. 

Ja: modificeren (op de lange termijn) 
Nee: criteria herzien (op de korte termijn naar stap 13) 
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Op de korte termijn is er geen oplossing gevonden middels het doorlopen van het beslissingsdiagram. 
Zowel SAO, GAO als T AO is , gegeven de initiële criteria geen mogelijkheid. Nu wordt onderzocht 
hoe de criteria herzien kunnen worden, zodat er toch een goede oplossing gevonden wordt. 

6.3. 7 Stap 13: Criteria herzien 

Input 

Module (tussenspoorstaaf) die, gegeven de initiële criteria, alle stappen tevergeefs heeft 
doorlopen 

Analyse 

Aangezien het falen van de tussenspoorstaaf op het gebied van veiligheid de grenswaarde enorm 
overschrijdt, zal ten alle tijden het falen hiervan voorkomen worden. Wanneer uit alle voorgaande 
stappen gezocht wordt naar een criterium dat aangepast kan worden, dan komt het economische 
criterium bij de toepassing van T AO als minst harde criterium naar boven. Wanneer deze aangepast 
wordt, kan de maandelijkse inspectie immers uitgevoerd worden, waardoor het falen van de 
tussenspoorstaaf voorkomen wordt. 

Output 

Het criterium wat economisch haalbaar is bij TAO, zal herzien worden. Hierdoor kan stap 11 
alsnog met "ja" beantwoord worden, waardoor T AO als preferente strategie naar voren komt. 

Het beslissingsdiagram is nu volledig doorlopen. Voor deze faalvorm geldt dat deze voorkomen kan 
worden middels het monitoren van de tussenspoorstaaf middels ultrasonische apparatuur. 

6.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een case studie gepresenteerd waarin het beslissingdiagram uit Hoofdstuk 5 is 
doorlopen met een praktijkvoorbeeld uit het spoor. Het doel van dit hoofdstuk was om de praktische 
toepasbaarheid van het diagram te verifiëren. Het bleek dat in meerdere gevallen gedetailleerde 
storingsdata nodig was voor het nemen van een beslissing. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar 
is voor dit onderzoek en vanwege de beperkte toegang tot informatie, is er hierbij veel gebruik 
gemaakt van aannamen. Wanneer een dergelijke situatie zich in de praktijk voordoet, dient een meer 
diepgaand onderzoek ingesteld te worden. Nogmaals wordt opgemerkt dat een juiste bepaling van 
onderhoudstrategieën van groot belang is en meerdere jaren gebruikt zal worden. Bij gebrek aan 
informatie is het in de praktijk dan ook dikwijls verantwoord om een uitgebreid onderzoek te doen om 
zo te komen tot de juiste input voor de analyse. Dit kan door literatuuronderzoek, het raadplegen van 
verschillende experts of zelfs het uitvoeren van testen. 

Ondanks deze restrictie blijkt het beslissingsdiagram uit hoofdstuk 5 een goede handreiking te geven 
voor de bepaling van onderhoudstrategieën. Wanneer deze werkwijze toegepast wordt, kan op een 
gestructureerde wijze een weloverwogen beslissing gemaakt worden. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

Binnen het spoor vindt er een verschuiving plaats van een situatie waarin vooral aandacht wordt 
besteed aan de aanleg van nieuwe trajecten, naar een situatie waarin het onderhoud van de 
spoorinfrastructuur een zeer belangrijke rol inneemt. In dit onderzoek is een beslissingsondersteunend 
model ontwikkeld om te komen tot een strategie voor het onderhouden van (een module van) een 
spoorinstallatie. Dit is gedaan door eerst een theoretisch kader te schetsen over onderhoud in het 
algemeen en strategiebeslissingsmethoden in het bijzonder aan de hand van bestaande literatuur. 
Vervolgens is het huidige onderhoudsproces in kaart gebracht, zoals het vastgelegd is in het Handboek 
instandhoudingsmanagement van ProRail [HEU04]. Aan de hand van deze analyse is een aantal 
verbeterpunten naar voren gekomen, waarvan de belangrijkste, het op een gestructureerde en 
onderbouwde manier bepalen van een preferente onderhoudstrategie, is ondervangen middels het in 
Hoofdstuk 5 gepresenteerde beslissingsondersteunende model. In dit hoofdstuk zullen aan de hand van 
de in Hoofdstuk 2 gedefinieerde onderzoeksvragen enkele conclusies getrokken worden, die in de loop 
van dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Paragraaf 7 .2 behandelt een aantal aanbevelingen die 
(deels) ook al zijn vermeld in de omkaderde aanbevelingen in de voorgaande hoofdstukken. 

7 .1 Conclusies 
Een deel van de installaties op het spoor is verouderd, waardoor de kans op storingen groter wordt en 
vernieuwing noodzakelijk is. Deze verouderde, vaak mechanische installaties, worden hierbij in 
toenemende mate vervangen door elektronische installaties. Op organisatorisch gebied wordt steeds 
meer centraal georganiseerd en de arbo- en overige wetgeving wordt strikter. Door dit alles neemt de 
technische, organisatorische en juridische complexiteit toe. Daarnaast ligt in het verleden en 
momenteel de nadruk binnen Movares vooral op het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie 
van nieuwe trajecten, waardoor er tot op heden geen uitgebreide studies zijn uitgevoerd naar het 
onderhoud op het spoor. Er is veel kennis aanwezig over onderhoud binnen Movares, maar deze is 
versplinterd aanwezig binnen de onderneming. Met het toekomstbeeld dat onderhoud een centrale rol 
in zal gaan nemen, dient er dus een gestructureerd inzicht te worden verkregen in het onderwerp 
onderhoud op het spoor. Op strategisch niveau bestaat er binnen Movares de behoefte aan een 
beter inzicht in het onderhoud op het spoor. 

Om een goede basis hiervoor te vormen is de volgende definitieve onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe kan het proces van het nemen van een beslissing over de te volgen onderhoudstrategie op een 
meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde manier vormgegeven worden? 

Om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is deze opgedeeld in 
de volgende deelvragen, die in de loop van dit onderzoek beantwoord zijn: 

1. Wat staat er in de literatuur beschreven over onderhoud in het algemeen en over de bepaling 
van onderhoudstrategieën in het bijzonder? (Hoofdstuk 3) 

2. Hoe is het proces van de bepaling van onderhoudstrategieën momenteel gestructureerd binnen 
het spoor? (Hoofdstuk 4) 

3. Waar kunnen hier verbeteringen in aangebracht worden? (Conclusies hoofdstuk 3 en 4) 

4. Is er een manier waarop dit in de toekomst beter kan? (Hoofdstuk 5) 

Nu volgen enkele conclusies die per deelvraag getrokken kunnen worden. 
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1. Wat staat er in de literatuur beschreven over onderhoud in het algemeen en over de bepaling van 
onderhoudstrategieën in het bijzonder? 

In hoofdstuk 3 is een uitgebreide beschrijving gegeven van de theorie achter het bepalen van een 
onderhoudstrategie. Er is een uitleg gegeven van onderhoudstrategieën (SAO, GAO en T AO) en 
verschillende modellen uit de bestaande literatuur zijn vermeld, waarmee de beslissing voor de te 
gebruiken onderhoudstrategie bepaald kan worden. Middels deze informatie wordt een theoretische 
basis gelegd voor een goed begrip van het onderhoudsproces. 

2. Hoe is het proces van de bepaling van onderhoudstrategieën momenteel gestructureerd binnen het 
spoor? 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de huidige werkwijze voor het opstellen van een 
onderhoudsconcept, wanneer het Handboek Instandhoudingsmanagement van ProRail [HEU04] 
gehanteerd wordt. 

Het belangrijkste verbeterpunt van bestaande publicaties over onderhoudstrategiebepaling, evenals de 
werkwijze uit het Handboek Instandhoudingsmanagement (zie Paragraaf 4.3.2), is dat de 
overwegingen die meegenomen moeten worden om een gefundeerde beslissing te nemen niet 
uitgewerkt zijn. 

3. Waar kunnen hier verbeteringen in aangebracht worden? 

In de omkaderde aanbevelingen in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 is aangegeven waar nog verbetering 
mogelijk is of waar verder onderzoek gewenst is. Ook in Paragraaf 7 .2 zullen deze in de vorm van 
aanbevelingen vermeld worden. Het belangrijkste verbeterpunt aan deze werkwijze is echter de manier 
waarop bepaald wordt welke onderhoudstrategie preferent is. 

4. Is er een manier waarop dit in de toekomst beter kan? 

Middels het uitgewerkte herontworpen diagram uit Hoofdstuk 5 is getracht het voorgaande 
verbeterpunt, wat betreft het gebruik binnen de spoorsector, te ondervangen. Het herontworpen 
beslissingsdiagram is een handreiking voor het maken van een gedegen keuze met betrekking tot 
een preferente onderhoudstrategie. Van elke beslissingsstap wordt een beschrijving gegeven van de 
input, analyse en output. Er is getracht deze beschrijvingen zo compleet mogelijk te maken, maar 
aangezien er steeds andere en nieuwe informatie beschikbaar komt (door bijvoorbeeld onderzoek of 
praktisch inzicht), is dit geen statisch document. Het dient continu aangepast te worden aan de hand 
van nieuwe inzichten en bevindingen, om het zo up-to-date te houden en continu te verbeteren. 

Voor het maken van beslissingen zijn dikwijls uitgebreide data nodig, vooral met betrekking tot 
momenten van falen, degradatiepatronen en inzicht in nieuwe technieken en regelgevingen. Aangezien 
deze data vaak niet direct voor handen is , is het van groot belang dat men weet heeft van de grote 
strategische importantie van het maken van de juiste strategiekeuze. Het verzamelen van deze data is 
hierbij essentieel en dient dan ook zeer grondig gedaan te worden. Wanneer de gegevens niet 
aanwezig zijn in bestaande databases, kan gebruik gemaakt worden van de kennis en inzichten van 
verschillende experts (ontwerpers, PCA's, modulespecialisten, enz.), testen en bestaande literatuur. 
Wanneer deze stap in het opstellen van een onderhoudsconcept goed uitgevoerd wordt, zal dit 
een stevige basis vormen voor een infrastructuur met een hoge beschikbaarheid en grote 
veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten. 

Ondanks dat de onderhoudstrategieën met de grootste nauwkeurigheid en precisie opgesteld zijn, kan 
een module door onvoorziene omstandigheden toch nog falen. Wanneer dit gebeurt, zal er alsnog 
correctief onderhoud plaats moeten vinden. Dit falen heeft direct betrekking op het falen in 
deelgebieden 2 en 3 van de Roller coaster curve uit Figuur 3-1. De onderhoudstrategieën richten zich 

Onderhoudstrategieën op het spoor 56 



TU/e Movares 

immers vooral op deelgebied 4 van deze curve, het systematisch falen. Alleen middels TAO kunnen 
in principe storingen in alle fasen van de levenscyclus gedetecteerd en ondervangen worden. 

In Hoofdstuk 6 is een case studie gepresenteerd waarin het beslissingdiagram uit Hoofdstuk 5 is 
doorlopen met een praktijkvoorbeeld uit het spoor. Het doel van dit hoofdstuk was om de praktische 
toepasbaarheid van het diagram te verifiëren. Het bleek dat in meerdere gevallen gedetailleerde 
storingsdata nodig was voor het nemen van een beslissing. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar 
is voor dit onderzoek en vanwege de beperkte toegang tot informatie, is er bij de case studie veel 
gebruik gemaakt van aannamen. Wanneer een dergelijke situatie zich in de praktijk voordoet, dient 
een meer diepgaand onderzoek ingesteld te worden. 
Ondanks deze restrictie blijkt het beslissingsdiagram uit hoofdstuk 5 een goede handreiking te geven 
voor de bepaling van onderhoudstrategieën. Wanneer deze werkwijze toegepast wordt, kan op een 
gestructureerde wijze een weloverwogen beslissing gemaakt worden. 

Dit onderzoek kan gezien worden als een onderdeel van een groter geheel. In Paragraaf 2.5 is 
reeds aangegeven dat dit onderzoek zich richt op een beslissing op strategisch niveau. Om inzicht te 
krijgen in het gehele onderhoudsproces dienen ook de andere niveaus (tactisch en operationeel) van dit 
onderzoeksmodel onderzocht te worden. 

Middels de het beantwoorden van bovenstaande deelvragen 1s een antwoord verkregen op de 
definitieve onderzoeksvraag: 

Hoe kan het proces van het nemen van een beslissing over de te volgen onderhoudstrategie op een 
meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde manier vormgegeven worden ? 

Wanneer de stappen uit het beslissingsdiagram op de in hoofdstuk 5 beschreven manier worden 
doorlopen, vormt dit een handreiking waarop het proces van het maken van een beslissing over 
de te volgen onderhoudstrategie op een meer transparante, reproduceerbare en onderbouwde 
manier uitgevoerd kan worden. 

7 .2 Aanbevelingen 

Wanneer gedurende dit onderzoek iets opvallends naar boven kwam, dat verder onderzoek behoefde, 
is dit in het verslag aangegeven middels de omkaderde aanbevelingen. In deze paragraaf worden, naast 
de reeds gepresenteerde aanbevelingen, nog enkele overige aanbevelingen gegeven. 

Aanbeveling 3.1 (p. 18) 
Onderzocht kan worden in hoeverre het interessant is om opportunity based onderhoud te combineren 
met T AO. Dit principe is uitgebeeld in Figuur 3-6. Wanneer een bepaalde module van de installatie 
(bijvoorbeeld module 1) onderhouden moet worden, kan gekeken worden of een andere module 
(bijvoorbeeld module 2) niet binnen afzienbare tijd ook onderhoud zal behoeven. Hiervoor is het 
wellicht interessant om een derde ondergrens in te voeren in Figuur 3-5 , zoals aangegeven in Figuur 
3-6. Wanneer onderhoud wordt geïnitieerd aan module 1, kan gekeken worden of de conditie van 
module 2 zich boven de onderste grens bevindt. Indien dit het geval is , zal module 2, samen met 
module 1 onderhouden worden. Dit kan gezien worden als een variant van clustering ("opportunity 
based clustering"). 

Aanbeveling 3.2 (p. 21) 
Clustering is een techniek dit de potentie heeft om veel tijd en kosten te besparen. In het bestaande 
Handboek instandhoudingsmanagement [HEU04] en tevens in dit onderzoek is hier weinig aandacht 
aan besteed. In de literatuur zal echter voldoende te vinden zijn over dit onderwerp. Een verder 
onderzoek hiernaar kan erg interessant zijn. 
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Aanbeveling 4.1 (p. 24) 
In Paragraaf 4.2 wordt gesproken over bouwstenen. Bouwstenen zijn generiek opgestelde documenten 
met een generieke risicoanalyse en onderhoudsconcept voor een objecttype in een generieke context / 
situatie, waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering van het objecttype en de 
belastingsgraad hiervan. Wanneer deze documenten met grote nauwkeurigheid opgesteld zijn en 
tevens up-to-date zijn, kunnen zij dienen als leidraad voor het opstellen van een onderhoudsconcept in 
een specifieke situatie. Onduidelijk is echter in hoeverre de bestaande bouwstenen up-to-date zijn en 
hoe deze opgesteld zijn. Als uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is, kunnen deze bouwstenen middels 
dit onderzoek op een gestructureerde en onderbouwde manier opgesteld worden, zodat ze in de 
toekomst kunnen dienen als basis voor het opstellen van onderhoudsconcepten in specifieke situaties. 
Uiteraard moeten deze bouwstenen regelmatig aangepast en up-to-date gehouden worden. 

Aanbeveling 4.2(p. 28) 
In dit onderzoek is als niveau waarop onderhoudsbeslissingen genomen worden het moduleniveau 
gekozen. Het moduleniveau is het niveau waarop een onderdeel bij falen vervangen wordt. Dit kan een 
component zijn of een installatie, afhankelijk van de situatie. Wanneer deze benadering toegepast 
wordt op het spoor, dient per toegepaste installatie duidelijk te zijn wat het moduleniveau is . 

Aanbeveling 5.1 (p. 45) 
Het is wellicht interessant om onderzoek te doen naar een variant op dit beslissingsdiagram waarbij 
een weging wordt toegekend aan een beslissing. Wanneer het antwoord op een stap bijvoorbeeld "ja" 
of "nee" luidt, dan kan bijvoorbeeld een weegfactor 4 aan "ja" gegeven worden en 6 aan "nee" (10 
punten moeten verdeeld worden over de antwoorden). Het voordeel hiervan is dat een expert niet 
gedwongen wordt uitsluitend "ja" danwel "nee" te antwoorden op vaak subjectieve vragen. Daarnaast 
zal er uiteindelijk een preferente strategie gekozen worden, waarbij de meningen van meerdere experts 
opgeteld kunnen worden, en de strategie met de hoogste weging gekozen kan worden. Er ontstaat zo 
tevens inzicht in een 2e keuze, die onderzocht kan worden wanneer de strategie met de hoogste 
ranking om de een of andere reden niet blijkt te werken. In Reliability Engineering and System Safety 
nr. 71 is hier reeds een artikel over verschenen [EIS0l] (zie Figuur 1-4). 

Aanbeveling 6.1 (p. 50) 
Er dient voor zover niet aanwezig een uitgebreid onderzoek plaats te vinden voor de bepaling van de 
risicogetallen zoals beschreven in Paragraaf 4.3.1. Per bouwsteen dienen verschillende weegfactoren 
bepaald te worden, aangezien de het belang van bijvoorbeeld 8 uur beperkt treinverkeer mogelijk, voor 
een druk bereden traject vele malen groter is dan voor een traject dat nauwelijks bereden wordt. 
Daarnaast dient onderzocht te worden wat het effect is van een storing op een bepaald traject op de 
rest van de infrastructuur. Dit dient ook te worden meegenomen in de hoogte van de weegfactoren. 
Het belang van dit onderzoek dient overigens niet onderschat te worden. Onder andere aan de hand 
hiervan zal op strategisch niveau, bepaald worden welke onderhoudstrategie gebruikt zal worden. Een 
foutieve bepaling van deze factoren zal dus zijn uitwerking hebben het gehele onderhoudsbeleid op het 
geanalyseerde traject. 

Overige aanbevelingen 

Informatievoorziening 
In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 is meerdere malen naar voren gekomen dat er een gebrek was aan data 
om een gefundeerde beslissing te nemen. Dit is in dit onderzoek ondervangen door aannamen te doen. 
Het ontbreken van deze data heeft deels te maken met de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit 
onderzoek en de beperkte toegang tot gedetailleerde (storings-)data voor derden, maar tevens met de 
vaak zeer verspreid beschikbare informatie uit bestaande databases. Om op een gefundeerde, op 
bestaande data gebaseerde, beslissing te maken, is het aan te bevelen om een onderzoek te doen naar 
een methode om de informatievoorziening binnen het spoor te stroomlijnen en centraal beschikbaar te 
maken. 
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Vervolgonderzoek tactisch en operationeel niveau 
Dit onderzoek kan gezien worden als een onderdeel van een groter geheel. In Paragraaf 2.5 is reeds 
aangegeven dat dit onderzoek zich richt op een beslissing op strategisch niveau. Om inzicht te krijgen 
in het gehele onderhoudsproces dienen ook de andere niveaus (tactisch en operationeel) van dit 
onderzoeksmodel onderzocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een protocol voor de 
invoering van onderhoudstrategieën op tactisch niveau en een werkdocument voor PCA's, hoe dit in 
de praktijk te kunnen bewerkstelligen, op operationeel niveau. 

Benchmarkstudie andere industrieën. 
Op het spoor vindt nu pas een verschuiving van de aandacht naar onderhoud plaats. Bij andere 
industrieën is dit reeds jaren een zeer belangrijk onderwerp. Vooral industrieën waarin veiligheid een 
essentiële rol speelt, wordt veel aandacht besteed aan (preventief) onderhoud. Een vergelijkende studie 
met bijvoorbeeld de procesindustrie of de vliegtuigindustrie zou zeer interessante nieuwe inzichten 
kunnen verschaffen. Aangezien de spoorinfrastructuur een zeer grote geografische spreiding kent, is 
het wellicht ook interessant een benchmarkstudie uit te voeren naar de wijze waarop het 
onderhoudsproces is georganiseerd in bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorzieningindustrie, aangezien 
daar ook een grote geografische spreiding van de installaties bestaat. 

Organisatie van onderhoud 
In dit onderzoek is de aandacht vooral uitgegaan naar de technische, economische en praktische 
mogelijkheden en onmogelijkheden van onderhoud op het spoor. Een ander zeer belangrijk aspect in 
het onderhoudsproces is echter de organisatie van dit alles. En kleine greep uit de organisatorische 
aspecten zijn de volgende: 

o (Storings)data bijhouden; 
o Registratie van bijvoorbeeld treinpassages/tonnages; 
o Bijhouden onderhouds- en/of inspectie-intervallen; 
o Monitoren toestanden van installaties; 
o Aansturen PCA's wanneer module inspectie of onderhoud behoeft; 
o Enz. 

Gegeven dat er daarnaast meerdere partijen betrokken zijn bij deze processen, vereist onderhoud op 
het spoor een zeer gestroomlijnde organisatie. Het kan zeer interessant zijn om een diepgaand 
onderzoek in te stellen naar de manier waarop de organisatie van onderhoudsprocessen op het spoor 
uitgevoerd kan worden. 

Spare parts management 
Naast de RAMS aspecten van onderhoud, die in dit onderzoek centraal stonden, bestaat er ook een 
zeer belangrijk logistiek aspect. Hierbij valt te denken aan de organisatie van reserve onderdelen 
(spare parts management). Wanneer modules vervanging behoeven, dienen de te vervangen modulen 
tijdig en op de juiste plaats aanwezig te zijn. Dit is een zeer gecompliceerd proces en de optimalisatie 
van het voorraadbeheer hiervan kan veel kosten(besparingen) met zich meebrengen. Een studie naar 
deze optimalisatie kan derhalve erg nuttig zijn. 

Onderhoudstrategieën op het spoor 59 



TU/e Movares 

Hoofdstuk 8 Reflectie 

Dit hoofdstuk geeft een korte reflectie op het afstudeeronderzoek. Enkele persoonlijke leermomenten 
evenals overige reflectiepunten worden hierin belicht. 

Dit onderzoek heeft zich afgespeeld binnen een bedrijf. Dit betekende voor mij een enorm 
toegevoegde waarde, aangezien ik op deze manier naast het gebruiken van de theoretische kennis uit 
mijn studie ook te maken kreeg met de praktische insteek van een commercieel bedrijf. Deze mix van 
wetenschap en commercie heeft mij enorm geïnspireerd. Doordat het een zeer complexe omgeving is 
waarin Movares opereert en omdat het onderwerp "Onderhoud" binnen de capaciteitsgroep QRE anno 
2006 relatief nieuw is, werd ik tijdens dit onderzoek volledig vrij gelaten in mijn doen en laten. 
Hierdoor dreigde ik in de eerste fase van mijn afstuderen te "verzuipen" in de vele literatuur die 
beschikbaar is over dit omvangrijke onderwerp. Middels het opstellen van het onderzoeksmodel uit 
Figuur 2-1 is een duidelijke afbakening aangebracht in dit onderzoek, waardoor mijn afstuderen een 
duidelijke richting kreeg. 

Bij het wegwijs worden in deze omvangrijke en complexe omgeving heeft de begeleiding van mijn 
directe begeleiders enorm veel invloed gehad. Doordat zij constant klaar stonden om hulp te bieden, 
kon ik komen tot dit resultaat dat zowel academisch verantwoord is, als praktisch toepasbaar is voor 
Movares. 

Tijdens dit traject is er enorm veel op me af gekomen. Hierdoor heb ik ook een beter beeld gekregen 
over mijn persoonlijke functioneren binnen een (onderzoeks-)opdracht. Een belangrijk persoonlijk 
leerpunt is dat het helpt om je gedachten tijdig te communiceren met anderen , aangezien zij een 
compleet andere en verfrissende kijk op zaken kunnen hebben. Hier had ik in het begin enige moeite 
mee. Pas als een onderdeel naar mijn eigen mening volledig af was, liet ik het los voor commentaar en 
feedback. Door een vroegere communicatie van mijn zienswijze aan anderen, had ik wellicht 
effectiever kunnen werken. 

Gedurende de 10 maanden van mijn afstuderen heb ik enorm veel informatie verworven. Veel hiervan 
heb ik op papier gezet. Dit resulteerde in een enorme hoeveelheid documentatie die ik pas in de laatste 
fase van mijn afstuderen heb weten te structureren, om zo mijn gedane werk inzichtelijk te maken 
voor mijn begeleiders. Dit moest in relatief korte tijd gebeuren, maar persoonlijk kan ik de conclusie 
hieruit trekken dat ik het prettig vind om tegen een deadline aan te werken, om zo tot gerichte 
resultaten te komen. Dit leermoment zal zeker van pas komen in mijn latere carrière. 

Dit onderzoek is een onderdeel van de grotere studie. In het onderzoeksmodel (zie Figuur 2-1) is reeds 
aangegeven dat er naast het strategische niveau ook onderzoek gedaan moet worden op een tactisch en 
praktisch niveau. Wil er inzicht verkregen worden in onderhoud als geheel, dan is er nog veel werk te 
verrichten. Dit werk kan hierbij dienen als basis voor een inzicht in onderhoud van a tot z. 

Een toepasselijke quote: 

"Hoe meer je weet, 

hoe meer je er achter komt minder te weten" 
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Bijlage I 

Movares 

Enkele bestaande beslissingsdiagrammen uit de 
literatuur 

Will the In<..~ of tûnction 
causoo hy ihis fäilure ml)(!e Y 
on it.~ own bL>cane 1:\-i<k.'Tlt 
to the opcrating crew undt.T 
nonna.! drcumstances? 

N 

Pr-wcntive m.iintc.'11,Jncc 
wonh doiog iJ it sa..'tll'es 
the availability needed to 
reduce the risk of a 
multiph: fäilurc 10 iin 

acceptable level. 

lfNOI 

Do a sch~xhded 
failurc-fincling 
la,k 

Redl'Sign rm1y be ct~npulsory 

Could this föilure mode 
cause a loss of fünction 
or secoodary damagc 
wtiiclt could hun or kiM 
someone or lead to Lhc 
brl?.l.ch of any knOV.'11 
cnvira1mc111al ~1:111dard'! 

Ool.'5 lhis fäilurc mode 

y 

l'rC\'Cnlivc 
maintenance is l'-'llrt:h 

doing if i1 reduces the 
risk of 11.lC failure lû an 
acet.'!)table level. 

JfNûl 

!«.'design is 
comp\1lsory 

N have a direct adverse 
clîct.1 oo opcrarional 
c;ip.ibility? 

y 

l'n:\'cntivc maintcnance 
is worlh doing, i f over a 
period of rlme it costs 
less than d1e cost ol 
opcrJLional conscquences 
plus the cost of rcpairing 
lllc làilurc. 

lfNol 

Pn .. ·vcntiw 
maintmance is 
worth doing if 
over a perîod of 
time Ïl COSL~ )es,<; 

llmn lllc C(XSI ol 
rep;.üring the 
failtrc. 

lfNot 

No schcduled 
maintcrnmce 

Redesig,11 may be desirable. Redcsig,n may be <k'Sirable 

Figuur I-1 Beslissingsdiagram uit [DES03] 

yes 

Detectability 

no -
no r 

yes 

yes 

no 

Figuur I-2 Beslissingsdiagram uit [ E/S01] 
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Figuur 1-3 Beslissingsdiagram uit [KNE97] 
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Bijlage II Mo gelijke methode voor de bepaling van risicogetallen 
ergenomen uit [HEU04]) (ov 

Het risico wordt bepa ald door de effecten van het falen, de standtijden en de storingsduur hiervan in te 
n elke klasse wordt vervolgens een weegfactor toegekend. Het product van deze 

het risicogetal (zie formule 1.1 , 1.2 en 1.3). Afhankelijk van de 
wordt er voor de weegfactoren gebruik gemaakt van verschillende grondgetallen 

manier het onderlinge gewicht aangegeven. Het grondgetal voor de 
veiligheid is vele malen groter dan die voor beschikbaarheid en kosten. Een 
deling in klassen en de bijbehorende weegfactoren is in onderstaande tabellen 

delen in klassen. Aa 
weegfactoren vormt 
bedrijfsdoelstelling 
en wordt op deze 
bedrijfsdoelstelling 
voorbeeld van de in 
weergegeven. 

Opmerking 
Deze weegfactoren d ienen van tevoren opgesteld te worden en moeten afhankelijk zijn van de drukte 

mportantie van het traject voor de rest van de infrastructuur. Het is niet duidelijk 
ld zijn en op welke wijze en door wie deze opgesteld zijn. Voor het vervolg van 
daarom de data die vermeld staan in het Handboek Instandhoudingsmanagement 
] gebruikt worden. Deze zijn slechts gegeven voor een bepaalde situatie en dient 
teen (generieke situatie) opgesteld te worden en eventueel aangepast te worden 
uatie. 

van het traject en de i 
of deze data al bepaa 
dit onderzoek zullen 
van ProRail [HEU04 
dus voor elke bouws 
aan een specifieke sit 

Tabel II-1 Weegfactore n effect op beschikbaarheid 

Klasse Effect Wee factor (W b) 
1 Volledige eli'k) 216 
2 3 min. < t 36 
3 Treinvertr 6 
4 Geen effe et o de beschikbaarheid ( een invloed o treinverkeer) 1 

Tabel II-2 Weegfactore n effect op kosten 

Klasse Effect Wee factor (W k) 
1 Kosten zij 256 
2 Kosten lila? en tussen€ 7.500,- en€ 12.500,- 64 
3 Kosten lila? en tussen€ 2.500,- en€ 7.500,- 16 
4 Kosten li2 en tussen € 1.000,- en € 2.500,- 4 
5 Kosten zij n la er dan € 1.000,- l 

Tabel 11-3 weegfactore n effect op veiligheid 

Klasse Effect Wee factor (Wv) 
1 Mogelijke doden, zwaar ewonden 2401 
2 Blijvend 1 etsel 343 
3 Ernstig let sel (ziekenhuiso name) 49 
4 Licht iets el (EHBO, huisarts) 7 
5 Geen effe et o veili heid 1 
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Tabel Il-4 Weegfactoren standtijden 

Klasse Effect Weegfactor (W.1) 

1 Standtijd :5 0,5 jaar 32 
2 0,5 jaar < standtijd :5 1 jaar 16 
3 1 jaar< standtijd :5 3 jaar 8 
4 3 jaar < standtijd :5 10 jaar 4 
5 10 jaar< standtijd :5 25 jaar 2 
6 Standtijd > 25 jaar 1 

Tabel II-5 Weegfactoren storingsduur (inclusief reparatietijd) 

Klasse Effect Wee2factor (W.) 
1 Storingsduur > 8 uur 8 
2 8 uur~ Storingsduur :5 4 uur 4 
3 4 uur~ Storingsduur :5 2 uur 2 
4 Storingsduur :5 2 uur 1 

De berekeningen van de risicogetallen voor de verschillende bedrijfsdoelstellingen zien er dan als 
volgt uit: 

Risicogetal Beschikbaarheid (Rb): 

Wb = Weegfactor effect op beschikbaarheid 
Ws = Weegfactor effect op storingsduur 
Wst = Weegfactor standtijd 

Risicogetal kosten (Rk): 

Met W k = Weeg factor effect op kosten 

Risicogetal veiligheid (Rv): 

Met Wv = Weegfactor effect op veiligheid. 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

Ten slotte dient voor elke bedrijfsdoelstelling een grenswaarde bepaald te worden. Wanneer een 
risico getal boven deze grenswaarde komt, dan is dit een kritieke faal vorm, waartegen actie 
ondernomen dient te worden. In Tabel 11-6 zijn deze grenswaarden zoals die opgenomen zijn in het 
Handboek Instandhoudingsmanagement [HEU04] weergegeven. 

Tabel Il-6 Grenswaarden 

Bedrijfsdoelstelling Grenswaarde 
Beschikbaarheid ~ 288 
Kosten ~ 64 
Veiligheid ~56 
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Bijlage 111 Afwijkingen wissel met mogelijke gevolgen ( overgenomen uit 
[WAROS]) 

De afwijkingen aan het wissel treden op wanneer een component niet de goede functie kan vervullen 
door het falen van één of meer onderdelen. Het in kaart brengen van de mogelijke afwijkingen gebeurt 
door eerst in tabelvorm de relaties in kaart te brengen tussen de (deel)functies en de gebruikte 
componenten. De bestaande kennis en informatie van de meest optredende faalmechanismen vormen 
een goede bron voor het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste faalmechanismen. Er wordt 
met de resultaten van deze twee uitgangspunten per hoofdcomponent gekeken naar de mogelijke 
faalmechanismen. Het is bij alle afwijkingen van belang dat de veiligheid van het systeem niet wordt 
aangetast en veiligheid aantastend falen wordt nooit geaccepteerd. Het kunnen optreden van 
ontsporing wordt altijd voorkomen. 

Functionele decompositie wissel 
De Tabel III-1 geeft een overzicht welke componenten nodig zijn voor het vervullen van een functie. 

Tabel Il/- I Functionele decompositie wissel 

Fysieke delen .... ~ b!l· :3 
·I 

.... ~ 
~ "' ""' §. 0 'il 

~ ~ 0 b!) 
111 Q,, 111 

Îf 
.... is "' ~ :l ,.:.( 

Functies 111 ..... :E' ~ 

ä 1::: "' 0 i. .... ... .!! :,-1 Cl:! Cl:! 

Vertakken X X 
Geleiden wiel X X X X X 
Dragen X X X X 
Aanzet- en remkracht 
opnemen X X X X X 

Belasting 
X X X X X X overbrengen 

Elastisch en 
trillingsdempend 
medium 
Geleiden 

X X X X X 
retourstroom 
Gewenste richting 

X X mogelijk maken 
Kruisen doorgaande 

X sooor 
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Faalmechanismen tussenspoorstaaf 
Per hoofdcomponent worden de belangrijkste faalmechanism en in kaart gebracht. 

Tabel III-2 Faalmechanismen tussenspoorstaaf 

Tu.s~nspoorstaaf 
Afwijking Oorzaak 
Afname doorsnede Hoge (ongelijkmatige) 
verticaal belasting 
Zijdelingse afname Zijdelingse versnelling 
doorsnede 
Breuk Vermoeiing, lage 

temperatuur 
Uitknikken Overschrijden max. 

spanning 
Hoge temperatuur 

Kopslijtage Golfslijtage 

Afwijking geometrie Zijdelingse versnelling 
Onvoldoende 
ondersteuning 

Rail Contact Patigue Vermoeiing 

Gevolgen 
Slijtage kop 

Slijtage loo pkant 

Discontinuï teit 
spoorstaaf 
Afwijkende geometrie 

Afwijkingen geometrie 

Toename t1i 
afname con 

Uingen. 
1fort 

Topgebew·tenis 
Versneld grens slijtage 

Versneld grens slijtage, 
hellin 32" 
VoHedige niet 
beschikbaarheid 
Volledige niet 
beschikbaarheid 
Volledige niet 
beschikbaarheid 
Beperkte 
beschikbaarheid 

Verschuivin g constructie Rafeli spoor 
Vermoeiing, 
lasten 
Scheurvorm 

dynamische Losraken spoorstaaf 

ing Breuk. Volledige niet 
bescl1il<baarheid 

Het vernieuwen van de spoorstaven is in de volgende drie ge vallen noodzakelijk: 

bereikt 
• Als de grens van de slijtage aan de loopkant is bereikt, 
• Als de grens van de slijtage aan de bovenkant van de kop is 
• Als een bepaald aantal voertuigen (treinen, trams of metro's ) over heeft gereden. 
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Bijlage IV Storingsanalyse wissels 

Met de storingsdata van het traject Arnhem uit de studie RAMS binnen spoorontwikkeling; sporen in 
Arnhem [BOG06b] is een storingsanalyse uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt is van het statistische 
analyseprogramma Statgraphics. Onderstaande figuren tonen de samenhang tussen het aantal storingen 
en respectievelijk het aantal treinen, het aantal omlopen en het aantal gepasseerde tonnages. 
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Figuur/V-1 Aantal storingen vs aantal treinen 
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aantal omlopen 

Figuur /V-2 Aantal storingen vs aantal omlopen 
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Figuur IV-3 Aantal storingen vs aantal tonnen 

Movares 

Aan de hand van een analyse met Statgraphics kan geconcludeerd worden dat er geen significante 
correlatie bestaat tussen het aantal storingen en zowel het aantal gepasseerde treinen, als het aantal 
omlopen van het wissel, als het aantal gepasseerde tonnages. 
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Bijlage V Voorbeeld FMECA van twee faalvormen van een 
tussenspoorstaaf 

Tabel V-1 Voorbeeld FMECA 

Mogelijke taalvormen Faaloorzaak Ontstaansmechanisme 

Breuk in spoorstaaf Slijtage 
Niet geleiden wiel 

Afwijking geometrie Veroudering 

Enz. 

Beperkte opname remkracht Afwijking geometrie Slijtage 

Verzakking spoorstaaf Overbelasting 

Enz. 

- - -
- - -

Onderhoudstrategieën op het spoor 

Effect Effect effect 
beschikbaarheid kosten veiligheid 

Volledig onbeschikbaar € 10.000,- Mogelijk dode(n) 

Treinvertraging.:::. 3 min. € 2.000,- Geen effect op 
veiligheid 

3 min. < treinvertraging.:::. 30 € 2.000,- Geen effect 
min. veiligheid 

3 min. < treinvertraging.:::. 30 € 900,- Geen effect op 
min. veiligheid 

- - -
- - -

Movares 

standtijd Storingsduur Risicogetal Risicogetal Risicogetal 
(jaar) (uur) beschikbaarheid kosten veiligheid 

20 5 1782 (= 216*4*2) 128 (= 64*2) 4802 (= 2401 *2) 

15 6 48 (=6*2*4) 8 (=4*2) 2 (=1 *2) 

2 6 1152 (= 36*4*8) 32 (= 4*8) 8 (= 1*8) 

30 8 144 (=36*1 *4) 1 (=1 *1) 1 (=1 *1) 

- - - - -
- - - - -
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