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Onderhoud volgt spoortechniek. Toch?
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Nieuwe spoortechniek gedraagt zich anders dan klassiek mechanisch.

Dat vraagt om een andere aanpak.

Gelukkig biedt de nieuwe technologie ook de mogelijkheid daartoe.
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Opbouw

■ Onderhoud bij NS en tradities

■ Nieuwe werkelijkheid en optredende problemen

■ Overwegingen bij inspecties

■ Mogelijkheden van on-line sensoren en meldingen boordcomputers

■ Voorbeelden van toepassingen

■ Stapsgewijze ontwikkeling

■ Uitdagingen
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Onderhoud bij NS
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Service Onderhoudsbeurt

Lang-cyclisch onderhoud
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• Gepland op km’s
• Extra Binnenkomst (EBK)

Revisie en modernisering

Kort-cyclisch onderhoud



Opbouw kort-cyclisch onderhoud

■ Gepland onderhoud => feitelijk: geplande binnenkomst

• KCO-beurt

- Grootste deel van werk wordt pas bekend na binnenkomst en inspectie

- Speling in planning om doorlooptijd te kunnen garanderen

- Ingebouwde piekcapaciteit productiemiddelen en ruime voorraden

• Wisselen van hoofddelen (met eigen revisie-interval)

• Projectwerk

■ Service

• Inspecties

• Kleine reparaties

• Schoonmaken
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Tradities werken lang door

■ Waarom gepland onderhoud na (ongeveer) 3 maanden?

• Dan waren de remblokken versleten

■ Waarom hoofddelen met eigen onderhoudscyclus?

• Na de oorlog waren grondstoffen schaars en arbeid goedkoop
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Passen de tradities nog?

■ Treinstellen hebben vaker onderhoud nodig dan gepland => Extra Binnenkomsten (EBK’s)
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Analyse en afbeelding CQM



Complexe, geïntegreerde techniek heeft ander gedrag (1)
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Analyse en afbeelding CQM

VIRM4 - Tractie



Complexe, geïntegreerde techniek heeft ander gedrag (2)
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Analyse en afbeelding CQM

VIRM4 - Remmen



Waarom inspecties?

■ Kostenreductie bij componenten met grote spreiding in levensduur

• Alleen vervangen als echt nodig

■ Als gebruik geen goede voorspeller is voor falen, dan rest alleen conditie-afhankelijk onderhoud

■ Voorkómen van storingen

• Opsporen en verhelpen van zich ontwikkelende defecten

■ Verlagen veiligheidsrisico

• Hoe langer defect aanwezig is, hoe groter kans dat functie aangesproken wordt

■ Verhelpen van niet-gerapporteerde storingen en onvolkomenheden

• Rijdend personeel en passagiers zien en melden niet alles
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Problemen bij laagfrequente, geplande inspecties in werkplaats

■ Systemen met korter PF-interval dan inspectietermijn falen tijdens bedrijf

■ Groter veiligheidsrisico dan bij hoogfrequente inspectie

■ Sommige defecten en storingen zijn slecht vast te stellen als systeem buiten bedrijf is

■ Deel van werk wordt pas bekend na binnenkomst

• Speling in planning om doorlooptijd te kunnen garanderen

• Ingebouwde piekcapaciteit productiemiddelen en ruime voorraden
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Voordelen gebruik on-line sensoren en meldingen boordcomputers

■ Verminderen van storingen door automatische, hoogfrequente inspecties

• Juist toenemend aantal systemen met kort PFI kan preventief onderhouden worden

■ Verlagen van veiligheidsrisico door automatische, hoogfrequente inspecties

• Defecten kunnen snel verholpen worden, vóórdat functie gevraagd wordt

■ Effectievere detectie en diagnose door ‘meekijken’ tijdens bedrijf

■ Verhogen vlootbeschikbaarheid door informatie vóór binnenkomst in werkplaats

• Doorlooptijd bij onderhoud kan verminderd worden door betere planning

■ Verlagen onderhoudskosten

• Minder inspecties, minder piekcapaciteit, minder voorraden

■ Betere onderhoudsprogramma’s

• Meer data en kennis van materieelgedrag
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Voorbeeld 1: Wieldruk gemeten tijdens bedrijf

■ Gebruik van bestaande sensoren op verschillende plaatsen onder de rails

■ Geavanceerde on-line data-analyse nodig door grote verschillen in meetwaarden

■ Succesvolle toewijzing van afwijkingen naar wiel en primaire of secundaire vering
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Voorbeeld 2: Storingen in luchtvoorziening

■ Gebruik van toestandsmeldingen uit boordcomputer

■ Geavanceerde on-line data-analyse om afwijkend gedrag compressor te detecteren

■ Succesvolle identificatie enkele dagen vóór verstoring in de dienst optreedt
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Voorbeeld 3: Watertank toiletten

■ Gebruik sensordata uit besturing toiletsysteem

■ Simpele extrapolatie van meetdata

■ Nu alleen bijvullen als nodig en geen tekorten meer
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Stapsgewijze ontwikkeling

1. Bestaande storingen sneller afhandelen door on-line diagnose

2. Storingen voorkómen door tijdig omwisselen treinstel

3. Inspectieresultaten voorspellen vóór binnenkomst

4. Inspecties automatiseren

5. Conditie-gestuurd onderhoud
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Conditie-gestuurd onderhoud
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Streven:
• Alleen onttrekking bij technische reden
• Alleen gepland werk (korte tijdshorizon)

Digital Twin

OH-orders
Transport-
besturing



Uitdagingen

■ Gehele keten van sensoren, ICT, algoritmen en afhandelingsproces moet betrouwbaar zijn

■ Integratie van nieuwe meettechniek en klassiek papieren onderhoudsprogramma

■ Resulterende veiligheidsrisico’s moeten bekend en beheersbaar zijn

■ Toelating (ILT)

■ Verantwoordelijkheids- en rolverdeling tussen materieelleveranciers, OEM’s en onderhouders

■ Van aanschaf en beheer naar doorlopende ontwikkeling

■ Dynamisch logistiek proces (interface vervoer en onderhoud)

■ Van repeterend onderhoud naar datagedreven dynamisch onderhoudsproces

19



Samenvatting: Nieuwe spoortechniek, dus ander onderhoud

■ Onderhoud bij NS nog veel op tradities en klassieke techniek gebaseerd

■ Nieuwe werkelijkheid van spoortechniek vraagt om andere aanpak

■ On-line sensoren en meldingen boordcomputers maken geautomatiseerde inspecties mogelijk

■ Voorbeelden laten de kracht van nieuwe technologie zien

■ Uitdagingen zijn aantoonbare risicobeheersing, toelating, samenwerking en dynamische processen
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