
Verslag 
 

Netwerkdag 
14 juni 2018

Spoorstaven



InnoRail

Verslag  Netwerkdag

SCHADE AAN DE SPOORSTAAFKOP
Martin Hiensch (DEKRA Rail) 

Martin Hiensch van DEKRA Rail trapte 
de dag af. Hij ging in op verschillende 
schadebeelden en de beïnvloedende 
factoren. Diverse indicatoren hangen 
samen met de performance van de 
rijspiegel: kosten, milieu, beschikbaar-
heid en veilige berijdbaarheid. Daar-
naast maakte hij een onderscheid 
tussen verschillende eigenschappen 
die van invloed zijn: voertuigeigen-
schappen, onderhoudseigenschappen, 
interface eigenschappen en infra 
eigenschappen. Hij gaat allereerst in 
op een aantal schadebeelden: 

• Headcheck (RCF)
• Squats (RCF) en Studs (geen RCF)

• Golfslijtage
•	 Zijdelingse	(flens)	slijtage:	

De InnoRail sessie op 14 juni 2018 vond plaats bij Voestalpine Railpro in Hilversum. De 
sessie duurde deze keer een hele dag. Het programma bestond uit een aantal presenta-
ties, een rondleiding over het terrein, interactieve deelsessies en aan het einde van de 
dag kregen de trainees een vraagstuk mee. 
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Hij behandelde een aantal voorbeel-
den (van begrip naar beheersing). 
Zoals de optimalisatie van baanvrien-
delijkheid (tgamma). Hij toonde aan 
dat	enkel	de	aanwezigheid	van	(flens)	
smering de slijtagebelasting dusdanig 
kan verminderen dat abnormale 
slijtage kan worden voorkomen 
(overige beoordeelde parameters 

leveren hieraan geen bijdrage) en hij 
gaat	in	op	railprofielen	en	railmateri-
aal (normaalkwaliteit vs. kopgehard, 
schademodel	afleiden	per	soort).	Voor	
meer info, zie presentatie op InnoRail 
website. Martin concludeerde dat 
invloedsfactoren complex zijn, dat er 
vaak sprake is van onbegrepen 
neveneffecten, maar dat we steeds 

meer begrijpen en steeds meer tools 
hebben. Onderzoek en samenwerking 
is essentieel. Hij raadde iedereen aan 
naar Contact Mechanics 2018 (24-27 
september) te gaan, een congres in 
Delft waar engineers en onderzoekers 
in de wheel-rail systems samenkomen. 

DEVELOPING OF NEW RAIL MATERIALS
Röhrig Sören (Voestalpine Oostenrijk)

We hadden deze InnoRail sessie 
internationaal bezoek. De Oostenrijkse 
Röhrig Sören nam ons in zijn Engelse 
presentatie mee in de wereld van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van spoorstaaf kwaliteit. Hij ging 
allereerst in op de karaktereigen-
schappen	van	spoor	(railprofiel	en	rail	
steel grade). Vervolgens heeft hij het 
over belasting in het rail-wiel systeem. 
Hoe reageert het materiaal op 

Factoren van invloed op de performance van het spoorstaaf-loopvlak
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belasting? Het standaard railmateriaal 
is perlite. Dit is gebruikt voor verdere 
ontwikkeling, als essentiële reactie 
vanwege toenemende belasting. 
Middels hitte toepassingen is nu de 
stap gezet naar Perlite R400HT 
(beschikbaar	in	alle	railprofielen).	
T.o.v. Perlite R350HT betekent het 
niet	alleen	een	fijne	microstructuur,	

maar ook een sterkere microstruc-
tuur. Wat blijkt is dat alleen de 
hardheid verbeteren op een gegeven 
moment geen voordeel meer ople-
vert. Er moet op de microstructuur 
gefocust worden, met hitte technolo-
gie, om verbeterde spoorstaven te 
ontwikkelen. Aan de hand van de 
slides	en	grafieken	laat	Sören	zien	dat	

R400HT t.o.v. R260 en R350T beter is 
als het op performance aankomt. Zijn 
bring-home message is dan ook dat 
R400Ht tot minder deformatie leidt, 
minder achteruitgang, dat het de 
beste performance oplevert en dat 
slechts de hardheid verbeteren niet 
gaat leiden tot het gewenste resul-
taat. 

ZOEKTOCHT NAAR MAXIMALE LEVENSDUUR 
(DE WETENSCHAPPELIJKE BENADERING)
Bart Schotsman (ProRail)

Bart introduceerde het wetenschappelijke perspectief: de 
zoektocht naar de maximale levensduur van de spoorstaaf. 
Bart doet onderzoek naar een nieuwe manier om de 
verwachte schade-ontwikkeling in spoorstaven te voor-
spellen in relatie tot de belasting. Doel is onder meer om 
een gezamenlijk spoorstaaf(s)taal de ontwikkelen. Spoor-
staaf(s)taal is genormeerd. Kennis van deze normen is 
noodzakelijk om eenduidig te kunnen communiceren. Er is 
een continue zoektocht naar de maximalisatie van de 
technische levensduur. 
• Head check (HC) preventie concept (HC als geometrie-

probleem) 
•	 Optimalisatie	door	verbetering	in	slijpspecificaties	(als	

onderdeel van anti-HC concept). Slijpen kent twee 
uitdagingen: 
o Voldoende materiaalafname op de juiste locaties op 

de spoorstaafkop
o Slijpen met behoud van de vermoeiingssterkte van 

het staal (bewerking geeft spanningen in het materi-
aal. Hoge ruwheid verlaagt contactoppervlak tussen 
rail en wiel, dit leidt tot hoge belasting en span-
ningsconcentratie. Relatie tussen vermoeiingslevens-
duur en ruwheid is afhankelijk van de staalsoort, 
kwantificering	voor	verschillende	rail	grades	is	
gewenst maar onbekend). 

• Het innovatiepotentieel? Krachtiger simulaties ontwik-
kelen waarin contactpunten een eigen karakteristiek 
krijgen,	kwantificering	van	de	relatie	tussen	oppervlak-
teruwheid en vermoeiingslevenduur voor rail grades en 
betrouwbare detectiebepaling in het freesgebied (tot 
circa 4mm). 

Zie ook deze link 

INTERACTIE CONTRACTVORM EN SPOORSTAAF
Dirk Bothof (Manager Data-Analyse VolkerRail) en Erland Tegelberg (Managing Consultant Strukton Rail bv)

Erland trapte af. Zijn missie is een 
veilig én betaalbaar spoor. Betrokken-
heid leidt tot verantwoordelijkheid. 
Lastig maar belangrijk thema. In de 
presentatie werden de volgende 
thema’s behandeld: contractvorm, 
data-analyses, inspectie, Europese 
trends en interactie. In het kader van 
contractvormen gaat het over de 
transitie van OPC naar PGO. Het was 
geen snelle transitie, maar de laatste 
jaren gaat het wel snel. Doel van 
PGO: ProRail wil de omslag maken 
naar proactief onderhoud. Huidige 
PGO contracten hebben een looptijd 

van 5 jaar en veranderen regelmatig 
van onderhoudsaannemer. Uitvraag 
en toewijzingen leidt regelmatig tot 
verrassingen. Keuze voor vervanging 
wordt vooral gestuurd door kosten en 
de afkeurcriteria zijn niet helder. 
Dirk nam ons mee in de wereld van 
het toepassen van data-science op 
spoorstaafschade. Wat kan data-sci-
ence bijdragen? Een groot vraagstuk 
in contracten is altijd: to prevent or 
not to prevent. Je wil eigenlijk 
voorkomen, maar rendabel preventief 
onderhoud is lastig. Waar is dat 
mogelijk? De toekomstige staat van 

het spoor moet het uitgangspunt zijn, 
niet zozeer de huidige staat. Bij 
Volkerrail hebben ze historische 
metingen verzameld in gebieden waar 
ze onderhoud doen. Deze resultaten 
zijn gecombineerd met 70 andere 
parameters in ‘de magische data-sci-
ence methode’ zoals Dirk het noem-
de. Via machine-learning is het 
mogelijk	om	een	zelflerend	systeem	
te creëren. Op een nieuwe set kan 
datgene wat al geleerd is worden 
toegepast. In het model is toege-
werkt naar een businesscase en 
daaruit bleek dat rendabel preventief 

https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2018/05/08/nieuwe-methodiek-voor-vaststelling-schade-ontwikkeling-spoorstaven/ 
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onderhoud mogelijk is op 2% van het 
spoor (maar doe het niet zonder dit 
model benadrukte Dirk). Wat is de 
invloed van spoorgeometrie op RCF? 
Dirk heeft het antwoord en biedt aan 
het model ook te ontwikkelen voor 
andere aannemers en ProRail. Als 
data-science op de juiste manier 
gecombineerd wordt met weten-
schappelijke modellen, kan dit 
volgens hem in 2022 het einde van 
RCF betekenen.  

Na Dirk nam Erland het woord. Hij 
ging in op inspectie- en interventie-
methoden. Tijd en beschikking zijn 
van belang voor inspectie. Met 5 
jaren contracten loop je het risico 
talent te verliezen. Op het gebied van 
interventie wordt data-science steeds 
belangrijker. Take home message: we 
constateren dat het aantal spoor-
staafbreuken toeneemt, maar dat we 
(nog) binnen Europees gemiddelde 
scoren. Contractvorm heeft, door 

ingebouwde prikkers, wel degelijk 
invloed op hoe wordt onderhouden. 
Het doel was om de zaal een beetje 
met een onbehaaglijk gevoel achter 
te laten. Statistieken zijn misschien 
kwetsbaar, maar wel verontrustend. 
Erland pleit voor werkgroep met 
focus op betere spoorstaaf levensduur 
(PGO contractduur verlengen, com-
pensatie voor verhogen levensduur en 
meer regelruimte voor PCA in bijv. 
slijpprogramma). Geen revolutie, 

maar evolutie. 

SCHADEONDERZOEK AAN SPOORSTAVEN
Jakko van der Stelt (DEKRA Rail)

Jakko is de laatste spreker voor de lunch. DEKRA Rail doet 
o.a. onderzoek naar de oorzaken van schade, zodat er 
uiteindelijk maatregelen genomen kunnen worden om 
schade te voorkomen. De rol van DEKRA Rail in schadeon-
derzoek is expertise, met kennis van systemen, compo-
nenten, gebruik van materialen, krachten, externe invloe-
den, schadebeelden, feiten en afwijkingen. Hoe doet 
DEKRA schadeonderzoek? Jakko legde uit dat ze als het 
ware van groot (macro) naar klein (micro) werken door de 
testen en te meten (fase 1). Aanvullend doen ze (lab) 
onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan chemisch lab onder-
zoek, onderzoek in het elektrisch en geometrisch lab, 
testen in het materiaalkunde lab of buiten in het veld. Er 
zijn verschillende schademechanisme/schadekaarten: 

tribologisch, mechanisch/krachten, chemisch/corrosief, 
thermisch en elektrisch. Vaak is er één van deze mecha-
nismen die de schade veroorzaakt. Verder gaat Jakko in 
op de verschillende spoorstaafschades die we al meerdere 
keren voorbij hebben horen komen vandaag (zoals head 
checks, squats, studs, maar ook oplassingen en schade 
vanuit gaten, vanuit het lijf en vanuit de voet). Hij heeft 
ook een paar fysieke spoorschades meegenomen die hij 
liet zien. Hij introduceerde daarnaast nog een aantal 
maatregelen na schadeonderzoek. Er wordt bijvoorbeeld 
extra onderzoek gedaan om het mechanisme van STUDS in 
kaart brengen. Impact is het slijpregime aanpassen. Na de 
demonstratie van de voorbeelden was het tijd voor de 
lunch. 
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RONDLEIDING TERREIN EN WERKTUINEN COATEN EN LEVENSDUUR  

Na de lunch werd de groep in tweeën gedeeld. Het eerste 
uur kreeg groep 1 een rondleiding over het terrein van 
Voestalpine Railpro terwijl groep 2 verdeeld werd over 
twee interactieve deelsessies: coaten en levensduur. Het 
tweede uur wisselden de groepen om. De rondleiding over 
het terrein ging langs het Wisselbouwbedrijf, het Rail 
Service Centrum (waar we vuurwerk zagen bij het in 
elkaar zetten van de las) en de Freesfabriek. 
Wouter Lampe (Voestalpine Railpro) begeleidde de work-
shop over levensduur. Wouter stelde dat hij globaal weet 
hoeveel kilometer spoorstaven er in de afgelopen jaren 
zijn vernieuwd. Hieruit kan je de conclusie trekken dat de 
levensduur van een spoortstaaf langer is dan verwacht 
(van 60 jaar naar 80-90 jaar). Hij poneerde de volgende 
stellingen:  
1) Het onderhoudsregime is dusdanig uitontwikkeld dat de 

spoorstaven een eeuw mee kunnen.
2) Spoorstaafvernieuwingen kunnen anders geoptimali-

seerd worden. Indien de spoorstaaf meer dan 60 jaar 
meegaat, lijkt het zinvol om toch in grotere delen te 
vernieuwen dan in passtukken.

3) De aandacht van innovatie kan verlegd worden naar 
andere componenten. 

Ik heb de tweede workshopronde aan deze workshop 
deelgenomen. De groep ging in discussie over of we wel 
spoorstaven moeten willen die we 100 jaar kunnen 
gebruiken (rijden we over 50 jaar nog met treinen? Wil 
producent dit wel?) Verder hebben we vandaag gehoord 
dat we maar 2% preventief kunnen onderhouden. Moeten 

we de stap maken van vervangen naar onderhouden? We 
hebben het ook nog over PGO, bij OPC was er meer 
samenwerking. Wat is duurzaamheid waard? Theorie 
ondersteunt stellingen misschien, praktijk niet. Zijn er 
daadwerkelijk voorbeelden dat er minder spoorstaven zijn 
verkocht door de PGO?
 
Erno Chevallier verzorgde de workshop over coating. De 
stellingen die in zijn workshop werden besproken zijn: 
1) Coaten is nodig voor een langere levensduur van de 

spoortstaaf in bijzondere omgevingen zoals overwegen.
2) Verschillende soorten coatings zijn nodig .
3) Coating is te duur (voor grootschalige toepassing).

SPOORSTAAF DEFECTEN: 
DETECTEERBAARHEID, REGELGEVING, PROCESSEN EN TECHNIEKEN 
Martine Teijgeler en Bart Schotsman (ProRail)

Martine sloot de dag af met haar presentatie over detec-
teerbaarheid, regelgeving, processen en technieken. Ze 
werkt bij ProRail op de afdeling architectuur en techniek 
en is verantwoordelijk voor het ultrasoon gedeelte. 
Martine legt allereerst uit hoe de verdeling van taken 
binnen ProRail is. Daarna ging zij in op de huidige regelge-
ving (RLN003999). Deel 1: normen, afspraken, herstelter-
mijnen	en	beheersmaatregelen.	Deel	2:	Specificatie	
verschillende type defecten. Deel 3: Treininspecties. Deel 
4: Handinspecties. Deel 5: Processen en procedures. 
Martine ging vooral in op de treininspecties en handin-
specties. Ze laat een weergave van de inspectiegegevens 
in BBMS (Branche Breed Monitoring Systeem) zien. Samen-
gevat stelde Martine dat meetsystemen een beperkt 

meetgebied hebben. Niet de hele kop van de spoorstaaf 
kan gemeten worden (oppervlakte defecten kunnen dus 
‘laat’ gedetecteerd worden). Vanaf 2021 wordt het 
meetgebied van meetsystemen aanzienlijk vergroot. 
Bovendien bevat BBMS veel informatie. Als dit op de juiste 
manier samengesteld is, kan hier veel (onderhouds-)
informatie uitgehaald worden. 
 
Voordat we naar een demonstratie van USH-inspectie en 
het inspecteren met US-handtasters gingen kijken, ver-
zorgt door Michiel Tempelmans (DEKRA Rail), voegde Bart 
Schotsman nog het een en ander toe aan de presentatie 
van Martine over US-inspectie van vlakke en ondiepe 
defecten. Afscherming van (een deel) van het defect is 
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een beperking van de US-meettechniek. Dit moet door 
tijdige detectie en herstel van defecten worden voorko-
men. In 2018 is over de loop meten een speerpunt van 
ProRail. De meetprotocollen van USH-inspecteurs zijn 
herzien. Het meetprotocol is dat met een meettrolley de 
meest ernstige plekken gedetecteerd moeten worden en 
verificatie	van	de	diepte	met	een	handtaster	wordt	
uitgevoerd. 
 
 

WRAP-UP MET TRAINEES 
 
Na de demonstratie van Michiel sloten 
we de dag af met een wrap-up en een 
aantal innovatievraagstukken voor de 
(technische-) trainees die voort zijn 
gekomen uit deze dag. De trainees 
gaan hier mee aan de slag en zullen 
de resultaten tijdens de volgende 
InnoRail sessie presenteren. Idee is 
om jongprofessionals structureel 
meer te gaan betrekken bij InnoRail. 
Dit is de eerste aanzet daartoe. Neem 
de volgende keer dus trainees en 
jongprofessionals mee naar de 
InnoRail bijeenkomst! Een aantal 
vraagstukken die worden geagen-
deerd tijdens de sessie zijn bijv. het 
ontwikkelen van een visueel model 
(om	proces	efficiënter	te	maken),	het	
opzetten van een vergelijkend 
onderzoek waarin de verschillende 
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overwegingen voor spoorstaafhardhe-
den in Europa in kaart worden ge-
bracht (in Frankrijk bijv. naar zachtere 
spoorstaven, waarom?) en in hoeverre 
kunnen we komen tot onderhoudsvrije 
spoorstaven (aangezien wielen vaak 
geslepen worden)? De trainees hebben 
uiteindelijk gekozen om aan de slag te 
gaan met de volgende twee innovatie-
vraagstukken:
1) Is er een ander materiaal mogelijk 

voor spoorstaven? Deze vraag 
kwam een aantal keer naar voren 
tijdens de sessie. 

2) Wat is de precieze levensduur van 
een spoorstaaf? Wat laten da-
ta-analyses zien? De sessie en de 
workshops lieten zien dat hier nog 
veel discussie over is. 

Jaco sloot af met zijn gebruikelijke 
wrap-up. Hij gelooft dat Tgamma ons 
veel gaat brengen, Röhrig Sören uit 
Oostenrijk liet zien dat we met 
hittetechnologie van 260 naar 450 
kunnen gaan maar dat het spanning 
oplevert voor het onderhoud, van 
Bart kregen we de spoor(s)taal, we 
leerden dat slijpen weer nieuwe 

problematiek naar boven haalt, 
data-science laat zien dat we maar 2% 
preventief rendabel kunnen onder-
houden, hij complimenteerde de 
aannemers dat ze zich in deze sessie 
kwetsbaar hebben durven opstellen, 
getuigt van kracht, Jakko liet ons het 
fysieke van schades zien, we kregen 
een rondleiding langs freesmachines 
en zagen vuurwerk in de werkplaats, 
gingen aan de slag in deelsessies en 
Martine sloot af met nieuwe inzichten 
op het gebied van ultrasone inspec-
ties. Kortom, een leerzame dag.

De volgende InnoRail sessie, 
Ruimte op het spoor, 

is na de zomer op 27 september. 
Graag tot dan! 

Tijdens de InnoRail sessie deed student Philippe Massaar een oproep voor zijn 
afstudeeronderzoek bij ProRail. Voor zijn afstudeeronderzoek ontwerpt hij een 
testplan waarbij hij zowel ProRail als de marktpartijen betrek. Vanwege het 
feit dat beide partijen gebruikers zijn zou hij graag een keer het ontwerp bij 
de verschillende partijen willen toetsen om na te gaan of het een werkbaar 
product is en om na te gaan of dit het testen van innovaties kan bevorderen. 
Meedoen? Neem dan contact op met Philippe via philippe.massaar@prorail.nl 

mailto:philippe.massaar%40prorail.nl%20%20?subject=Meedoen%20Afstudeeronderzoek%20P.%20Massaar%20-%20Testplan

