Borgen Veilige Berijdbare Railinfra

Procedure Borgen Veilig Berijdbare Railinfra
Doel van de Procedure Borgen Veilig Berijdbare Railinfra

➢ De procedure moet leiden tot een transparante beheersing van risico’s voor
veilige berijdbaarheid, die kunnen ontstaan als gevolg van werkzaamheden
aan of in de directe omgeving (naast, boven of onder) de railinfra tijdens
alle fasen van een werk en bij indienststelling.

Toepassingsgebied

➢ Functie handhavings- en -wijzigingswerkzaamheden aan railinfra;
➢ Werkzaamheden naast, boven of onder railinfra (inclusief werken derden in
omgeving met risico’s voor de veilige berijdbaarheid);

➢ Werkzaamheden verricht in het kader van instandhouding;
➢ Werkzaamheden verricht naar aanleiding van een
onregelmatigheid/calamiteit (functieherstel) en tijdens gebruik.
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Traditioneel Monitoren
Wat is monitoring?

➢ Monitoren is het herhaald uitvoeren van metingen aan of bij een constructie om
beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de verdere bouw- en/of beheerfasen.

Monitoring van de Railinfra

➢ Traditioneel worden er reflectors (z.g. Wandplaatjes met prisma folie) in het spoor
geplakt, deze worden door een maatvoerder tachymetrisch ingemeten. Aan de hand
van de voorgaande meting kan de maatvoerder aangeven of de railinfra door de
werkzaamheden beïnvloed wordt of niet.

➢ Dit zegt dit nog niets over de veilig bereidbaarheid. Immers een monitoring is niets
anders dan het herhaald uitvoeren van een meting waarbij een deformatie van het
meetpunt geregistreerd wordt.

➢ De data wordt achteraf verwerkt in een format waarbij de veilig bereidbaarheid in een
pdf formaat wordt gepresenteerd.
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Wat doet L² Maatvoering bv anders?

L² Maatvoering kan buiten de traditionele monitoring van de Railinfra, deze ook monitoren met het zogenaamde
Amberg Trackcontrol systeem.

Wat is Amberg Trackcontrol?

➢ Amberg Trackcontrol is de nieuwe innovatieve controle oplossing voor spoorwegsporen.
➢ Amberg Trackcontrol bewaakt alle veiligheid-relevante spoor parameters zoals de verkanting, schift en scheluwte
ongeacht de weersomstandigheden in een interval van één minuut.
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Amberg Trackcontrol systeem.
Voordelen

Toepassingen

➢ Hoge betrouwbaarheid;
➢ Geen atmosferische interferenties wegens regen,

➢ Bouwplaatsen in spoor gebied;
➢ Microtunneling / spoor kruisingen onder de

mist, sneeuw of dauw;

➢ Veiligheid en alarmering door een interval van 1

sporen;

➢ In kritieke gebieden (b.v. grondverschuiving);

minuut;

➢ Real-time visualisatie van de resultaten op web
platform Amberg GEOvis;

➢ Mogelijkheid van data export naar een andere online
portal;

➢ Efficiënte en flexibele installatie;
➢ Lage bedrijfskosten;
➢ 24/7-monitoring en alarmering;

Nauwkeurigheid

➢ +/-0,5 mm verkantings verschil
➢ +/-0,2/00 schift
➢ +/-1,0 mm scheluwte(basis van 9,6 m)
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Product overzicht
➢ De basis-module van Amberg Trackcontrol heeft een lengte van 56 m en bevat 48 longitudinale, 12
transversale helling sensoren en (optioneel) 4 sensoren voor mast kantel metingen (Biaxiale)

➢ De Basic-module kan worden uitgebreid met 5 uitbreidings modules (56M) zodat er een sectie
gecreëerd wordt met een lengte van ca. 340m.

➢ Wanneer de hoogte van het begin-en eindpunt van elke module bekend gemaakt worden zijn de
resultaten van de vereffening in absolute waarden.
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Amberg Trackcontrol
Borgen Veilig Berijdbare Railinfra

Vragen ?
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