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“Spoorstaven kennen geen naden, alle delen 

zijn aan elkaar gelast. De lassen zijn het 

meest kritische punt in een spoorstaaf”, legt 

Steenbergen uit. “Is de las metallurgisch 

goed gemaakt en is hij goed vlak, dan heeft 

hij dezelfde levensduur als de rest van de 

spoorstaaf. Een metallurgisch goede las, 

die niet voldoende vlak is, gaat echter veel 

minder lang mee. Zo’n las veroorzaakt allerlei 

problemen doordat een treinwiel als het ware 

gaat stuiteren. En aangezien staal op staal 

enorme klappen geeft, krijg je dan schade 

aan zowel de wielen als het spoor, met uit-

eindelijk het gevaar van spoorstaafbreuk en 

ontsporingen.”

Stuiteren

“Wij hebben onderzocht welke eigenschap-

pen van een las nu daadwerkelijk tot pro-

blemen leiden. Uit ons onderzoek blijkt dat 

hoge contactkrachten vooral worden ver-

oorzaakt door kleine kuiltjes en hobbeltjes 

in de spoorstaaf, tot een halve meter voor 

en na de las. Die ongerechtigheden kunnen 

ontstaan bij de afwerking van een las. Nadat 

twee stukken rails aan elkaar zijn gemaakt, 

worden de las en de aangrenzende delen van 

de rails geslepen. Dat moet uiterst zorgvuldig 

gebeuren.”

Nauwkeurig

Steenbergen vervolgt: “Dit nieuwe inzicht 

betekent dat de internationaal gangbare 

methode om lassen te controleren, niet 

langer geschikt is. Hierbij wordt een rei van 

een meter lang over de las gelegd en wordt 

vervolgens met voelermaatjes gekeken wat 

de maximale speling is tussen de rei en de 

spoorstaaf. Is die speling te groot, dat wordt 

nog wat verder geslepen. Met deze methode 

kun je de ongewenste kleine ongerechtighe-

den echter niet aantonen. Dat kan wel met 

digitale meetapparatuur die heel nauwkeurig 

hellingsverschillen meet over een afstand van 

steeds vijf millimeter.” 

Tot norm verheven

“Met deze digitale apparatuur hebben we 

de lassen op drie trajecten gecontroleerd. 

Hieruit blijkt dat het percentage goede lassen 

varieert tussen de dertig en zeventig procent 

en sterk afhankelijk is van de aannemer die 

de lassen heeft gemaakt. Verrassend genoeg 

leidt de nieuwe meetmethode niet tot meer 

afgekeurde lassen. De verklaring is dat bij 

de traditionele methode alle lassen die hol 

waren, per definitie werden afgekeurd. Bij de 

nieuwe methode, die inmiddels door spoor-

beheerder ProRail tot norm is verheven, vindt 

afkeuring alleen plaats als de gemeten hellin-

gen te groot zijn, los van de vraag of de las 

hol of bol is.” <

Begin juni vond in Montreal het zevende World Congres on Railway Research (WCRR) plaats, een tweejaarlijkse internationale 

conferentie waar innovatief onderzoek en nieuwe technologieën worden gepresenteerd. Voor het WCRR stuurden prof. Coenraad 

Esveld en ir. Michaël Steenbergen van de sectie Weg- en Railbouwkunde een paper in over de relatie tussen de vlakheid van 

lassen in spoorstaven en de degradatie van het spoor. In de categorie infrastructuur werd deze paper als beste beoordeeld.
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