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INLEIDING

Al vele jaren zijn Elektrische Scheidingslassen (hierna ES-las) in het spoornetwerk een belangrijke bron 

van verstoringen. Daarnaast is uit eigen onderzoek gebleken dat in Nederland alle geïnstalleerde 

ES-lassen jaarlijks onderhoud behoeven om de kwaliteit van de las optimaal te houden. Onderhoud 

bespaart onnodige uitval van de ES-las waardoor veiligheid en beschikbaarheid van het netwerk 

wordt gewaarborgd. Het voorkomt vroegtijdige uitwisseling van de las waardoor kosten worden 

bespaard.

Op deze onderhoudsproblematiek is 
Railpro inge sprongen. Vanaf 2008 
hebben wij producten ontwikkeld 
waarmee schade aan alle verschil-
lende typen ES- lassen hersteld kan 
worden. De meest voorkomende oor-
zaken van storingen zijn een dichtge-
reden isolatievoeg, het isolatiepro-
fiel-plaatje dat gedeeltelijk ontbreekt 
of andere schades aan de kop(vulling) 
van een ES-las.

Sinds 2009 zijn circa 20.000 ES- lassen 
gerepareerd met behulp van het Rail 
pro reparatiesysteem. Dit systeem is 
een unieke samenstelling van diverse 
producten, die in specifieke volgorde 
worden toegepast. Na herstel blijkt dat 
de gerepareerde ES- las minder storin-
gen veroorzaakt. Dit komt doordat de 
kopvulling “Glued Rail Joints Repair”, 
een speciaal door ons ontwikkeld 
product, de ES-las waterdicht maakt. 
Water zorgt voor corrosie waardoor 
storingen ontstaan. De Antistatic coa-
ting vermindert de aanhechting van 
slijpsel en vuil.

Kortom met het Railpro reparatie-
systeem kunnen alle typen ES- lassen 
snel en kosteneffectief worden her-
steld en zelfs verbeterd. Tevens biedt 
het een permanente oplossing waar-
door de levensduur van een ES-las 
aanzienlijk wordt verlengd.
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ONTWIKKELING
KOSTEN MINIMALISEREN
LEVENSDUUR VERLENGEN 

In de Nederlandse regelgeving voor het hoofdspoornetwerk is sinds 1 oktober 2016 opgenomen dat ES-lassen uitsluitend hersteld mogen 
worden met het reparatiesysteem van Railpro. Dit is vastgelegd het Ontwerpvoorschrift OVS00056-5.1. 

4

Bij het onderhoud aan het spoor 
speelt de druk op kosten(minimali-
satie) een belangrijke rol. Het beha-
len van tijdwinst tijdens onderhouds-
werk-zaamheden draagt aanzienlijk 
bij om kosten te reduceren. Railpro 
richt zich daarom op productontwik-
keling waarbij kwalitatief uitstekend 
onderhoud kan worden verricht met 
de gewenste snelheid. Een van deze 
producten is het reparatiesysteem 
voor ES-lassen. Er is bijna drie jaar 
getest om de juiste samenstelling te 
ontwikkelen voor de kopvulling. Het 
systeem bevat gereedschappen en 
middelen om het benodigde onder-
houd aan een ES-las uit te voeren 
waardoor deze weer in optimale 

conditie verkeert voor meerdere ja-
ren. Indien nodig kan dezelfde ES-
las meerdere malen met ons repa-
ratiesysteem worden hersteld.

Het is van essentieel belang voor 
de duurzaamheid van de koprepa-
ratie dat eerst de geometrie van de 
gehele ES-las wordt gecontroleerd 
en deze indien nodig volgens loka-
le onderhoudsvoorschriften wordt 
hersteld. Het ballastbed moet dus-
danig verdicht zijn dat alle dwarslig-
gers voldoende dragen en de blin-
de vering minimaal is. Onder blinde 
vering wordt verstaan: Het verticaal 
inveren van het spoor onder een 
dynamische belasting ten gevolge 

van de aanwezigheid van een loze 
ruimte tussen de ballast en de on-
derzijde van de dwarsligger (bron: 
OHD00033-1). Dit kan worden ver-
holpen door middel van onder-
stoppen. Door het verwijderen van 
slijpsel en vuil wordt de ES-las mag-
netisch neutraal gemaakt. Wij advi-
seren dit onderhoud minimaal een 
keer per jaar met de juiste spoor-
staaftemperatuur en onder de min-
ste spanning uit te voeren. De ES-las 
wordt op deze wijze in combinatie 
met de kopreparatie aanmerkelijk 
verbeterd wat leidt tot een langere 
levensduur. In Nederland hebben 
we al voorbeelden van een levens-
duur van ruim 10 jaar. 



SERVICE, 
SIMPEL, SNEL WEER ONDERWEG
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Een reparatie met een duur van maxi-
maal 20 minuten levert u een kwali-
tatief betere las op. Afhankelijk van 
de lokaal geldende regels omtrent 
het betreden van het spoor tijdens 
de normale dienstregeling, is het 
haalbaar (met in achtneming van de 
veiligheidsregels) om reparaties uit te 
voeren zonder kostbare buitendienst-
stelling. De trein kan namelijk direct 
over de herstelde las heen rijden. 

De direct isolerende kopvulling is 
binnen 2 minuten bij een tempera-
tuur 10°C tot circa 25°C uitgehard. 
Er is voldoende verwerkingstijd om 
de kopvulling op de juiste wijze aan 
te brengen. De vulling maakt de las 
waterdicht. Water zorgt voor erosie 
en kan storingen veroorzaken, wan-
neer het water de isolatie overbrugt. 

De kopvulling is slijtvast maar blijft 
flexibel. De Joint primer, die vooraf 
wordt gebruikt, zorgt voor een opti-
male hechting van de vulling door-
dat deze een zeer sterke verbinding 
maakt met alle typen isolatiepro-
fielplaatjes. Deze zijn vaak gemaakt 
van gerecycled kunststof. Niet altijd 
is bekend welke soorten kunststoffen 
hierin zijn verwerkt. Polyethyleen en 
polypropyleen zijn veel voorkomend 
en hebben een lage oppervlak-
tespanning. Als kunststof een lage 
oppervlaktespanning heeft dan is 
de aanhechting vaak moeilijk, zeker 
zonder primer. Simpel gezegd hech-
ten kunststoffen met een lage opper-
vlaktespanning onvoldoende aan 
andere materialen en hebben daar-
bij dus hulp nodig. Daarom adviseert 
Railpro altijd een primer voor de op-

timale hechting van de vulling aan 
kunststof en staal. De producten zijn 
opvolgend genummerd voor iedere 
stap in het proces. Deze werkwijze 
garandeert de uitstekende hechting 
van de vulling (zie werkinstructies). 
Met de schraper wordt de vulling af-
gewerkt. De kleine uitsparing maakt 
secuur werken mogelijk waardoor een 
kleine bolling ontstaat die net boven 
de spoorstaaf uitkomt. Er is zelfs geen 
nabewerking zoals slijpen meer no-
dig. Het is essentieel dat de bolling 
wordt behouden want dit resulteert 
in een stille en soepele treinloop over 
de voeg. De las is geluidsarmer, gaat 
langer mee en loopt minder snel 
schade op. Antistatic coating vermin-
dert de elektrostatische lading rond 
de voeg van de ES-las, zodat slijpsel 
en vuil zich niet hecht.

Productcode 401951
Antistatic coating
12 stuks per doos



WERKINSTRUCTIES
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Toepassing
Wanneer door overkraging een dicht-
gereden voeg ontstaat, het profiel-
plaatje gedeeltelijk ontbreekt of an-
dere schades aan de kop van een 
ES-las optreedt, kan dit tot storingen 
leiden. Met het reparatiesysteem kan 
de beschadigde ES-las worden her-
steld.

Bekijk online de instructievideo.

Werkwijze
De ES-las wordt volgens de voorge-
schreven werkmethode hersteld. Het 
gaat hierbij om het uitslijpen van de 
dichtgelopen voeg, waarna met een 
twee componentenkit de voeg met 

isolerend materiaal wordt gevuld. 
De uithardingstijd van de zogeheten 
Glued Rail Joints Repair is afgestemd 
op de verwerkingstijd die nodig is 
voor het aanbrengen. De uithardings-
tijd bedraagt circa 90 seconden. 
Werkzaamheden bij voorkeur niet bij 
te koud of te nat weer uitvoeren. De 
minimale omgevingstemperatuur is 
5°C en de ondergrond moet droog, 
schoon en vetvrij zijn voor een opti-
male werking van de vulling. 

Benodigd gereedschap
Haakse slijper met 4 mm dikke 
doorslijpschijf, stoffer, poetslappen, 
veiligheidsbril, stofkapje en hand-
schoenen. 

Bij koud en/of vochtig weer adviseren 
wij het gebruik van een heteluchtpis-
tool om het drogen te versnellen en/
of een paraplu om de las droog te 
houden.

Opslag
De houdbaarheid van alle producten 
is 24 maanden. De optimale opslag- 
en verwerkings-temperatuur voor 
alle producten ligt rond de 21°C. De 
houdbaarheid kan alleen gegaran-
deerd worden bij opslag in de juiste 
temperaturen. Wij adviseren de An-
tistatic Coating en Joint Primer lig-
gend op te slaan zodat de werkbare 
stoffen in deze producten goed vloei-
baar blijven. 

https://www.youtube.com/watch?v=PpABJytZn50&feature=youtu.be


Het gebruik van korte spuitmonden betekent 
aanzienlijk minder verlies. Dit heeft een gunstig 
effect op de kosten.

» Slijp met een 4 mm dunne slijp-
schijf het oude isolatieprofielpla-
tje uit de voeg tot vlak boven de 
lasplaten, circa 2 cm. Zorg dat de 
spoorstaafuiteinden goed blank 
geslepen worden en verwijder alle 
andere vreemde bestanddelen. 
Gebruik géén 6 mm schijf, hierdoor 
wordt de voeg te breed.

» Gebruik na het uitslijpen van de las 
de Surface Cleaner (spuitbus nr. 1) 
in ruime mate om alle nog aanwe-
zige vervuiling onder druk weg te 
spuiten. Vervolgens enige tijd laten 
uitdampen of kort droog föhnen. 
De droogtijd bedraagt maximaal 
5 minuten.

» Spuit de schone uitgeslepen voeg 
met de Joint Primer (spuitbus nr. 2) 
aan alle kanten in drie bewegingen 
in en laat dit drogen. De droogtijd 
bedraagt (bij een enkele laagdik-
te) maximaal 8 minuten. De Primer 
is droog genoeg als er fijne draden 
tussen de vingertoppen ontstaan. 
Bij vochtige omstandigheden kan 
door te föhnen het drogen van de 
Joint Primer worden versneld.

» Plaats de spuitmond op de Glued 
Rail Joints Repair (tube nr. 3) en 
laad hiermee het pistool. De eer-
ste 3 cm die uit de spuitmond 
komt mag niet in de voeg komen. 
Daarna is de mix van de compo-
nenten optimaal voor de beste 
werking. Vul de voeg van buiten 

naar binnen en voorkom luchtin-
sluiting. Om uitdroging te voor-
komen wordt de spuitmond niet 
verwijderd. Hierdoor blijft het pro-
duct bruikbaar voor volgende re-
paratie werkzaamheden. Gebruik 
de schraper binnen 30 seconden 
na aanbrengen van de Glued Rail 
Joints Repair.

» Zet de schraper aan de onderzij-
de van de kop van de ES-las en 
plaats de uitsparing van de schra-
per in het midden. Werk nu voor-
zichtig in tegengestelde richting, 
dus van binnen naar buiten over 
de kop van de spoorstaaf, in één 
beweging de las af. Op deze ma-
nier wordt de vulling afgesloten 
en ontstaat een kleine bolling die 
net boven de spoorstaaf uitkomt. 
Daarnaast Binnen 2 minuten is de 
Glued Rail Joints Repair droog en 
kan de trein weer over de las rij-
den.

» De laatste handeling is het aan-
brengen van de Antistatic Coating 

(spuitbus nr. 4). Maak de ES-las 
stofvrij en spuit gelijkmatig in.

» Verwijder om de volgende las te 
herstellen de spuitmond en plaats 
een nieuwe op de tube en laad 
hiermee opnieuw het pistool. Het 
product is meteen klaar voor ver-
werking. 

De voorgeschreven methode zal de 
levensduur van een ES-las aanzienlijk 
verlengen. Voorwaarde is echter 
wel dat alle handelingen uiterst 
secuur uitgevoerd worden. Door 
slordig en/of gehaast werken, of een 
afwijkende werkmethodiek, bestaat 
de kans dat de kopvulling binnen 
korte tijd wordt beschadigd. Indien 
onze voorgeschreven werkwijze niet 
wordt gehanteerd, kunnen wij geen 
garanties bieden.

SURFACE CLEANER STAP 1 JOINT PRIMER STAP 2 GLUED RAIL JOINTS REPAIR STAP 3 ANTISTATIC COATING STAP 4
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RAILPRO REPARATIESYSTEEM - UNIEKE COMBINATIE HECHTING, FLEXIBILITEIT EN TREKSTERKTE 

± 2 cm
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