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A. Rapcort betreffend.e d.e toestand- van verschillend.e onCerdelen van d.e elektrische locomotief
4r'-llJJ- ie-..c!e-Lq-t.@
L:D6 ?-Opgestelà aan d-e hand van vra&rnemingen tijd.ens onderzoekingen te vqph Tilburg op d-onàerd.ag 11 en maand-ag 1l januari en
te l-Iarrnelen op dinsclag 16 januari 1962.
Bij clez,e oniterzoekingen werd- getracht vast te stellent
rvelke positie d-e l:ed-ieningsorganen van E loc 1131 en cie daard.oor
bediend-e apparaten vlall voor d-e botsing mceten hebben ingenomen'
loor d.e botsing vrerd. cle voorvrand. van d-e vooroplopende cabine 1 sterl: achterover gecln-rkt, naard.oor het bovenvlak van d-e
bed.ieningsfessenaai: tegen de achtervrand- van d.e cabine is aangekonren, zoclat met name de in normale positie lícht achterover
hel-l-enàe rijcontroller vrijr're1 ín horizontale positie r,'ieï'd. aangetroffen"

1. Hoofd.oontroller cabine
Zoals geneld- is d.eze controller geheel achterover ged.ruht,
rrraarbij d-e tromrnel vooral aan cle oncl-erzijd.e v'rerd. samengeknepen. ilet is ondenkbaar d.at zich ond-er Ceze omstand.ighed.en d-oor
d-e schok van d.e botsing een g:rote verd.raaiing van de controller zou heb'ben voorgedaan" \'iel- zijn ond.er invloed- van d.e uitge1

2
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oefencle krachten trommel en handvriel enigszins ten:ggeclraaidtot een positie clie in bed,rijf niet mogelijk isr namelijk tot
even voírr d.e nulstand.' De aanslagnokkenr d.ie d-it normaal verlrirrrleron 9'tlronilen
doo:: d-e vervorming van de controller over e1" **'
kaar schuiven.
Een en ander leid-t tot d-e conclusíc d-at op het moment van
van d.e botsing d.e hoofd-controller zich in d-e nulstand moet hebben bevr:nd"en, ,..'a,;rd-oor d.e tracti-emotoren g;eheel zijn uitgeschakeld. ,ri;ewee st .
ïB i r + c-:-h3":-g;s s-cgqjg"q l lel -g-g!*t"c* -L
IIet dneembare hanóel van d.eze sontrollec bevind.t zich op
d.c juiste plaats, d.och in d.e mid-d.enstand, De as van d-e control-'
ler is sterk vcrbo.3en" fn aatrmerking genoraen Cle aangri;pingsrrrntrrn
rrcn r'l ,: lri
i clo zo rre ,.rroïmi ne' u i tgeoefencle ]cfachten iS
vL?rr
I.'qr]
"*d
h:t zee ï\ wa.rrschijnli jk-, d"at het rijricirtingshand.el zich ook
kort voor d.e botsing in d-e mid.d.enstand. he,:ft bevond.en. In d-e
mid-cl-enstand. van d-e r.ijrichbingscontroller is cte d-odemansins*allatie buiten nerl'.ing, tcrvijl d.e ventilatoren kunnen worC.en
u
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Deze bcvindt zich tn d-e nuls'bancl" Er is geen reden om aan
-be nemen,-l-:Lt d.ezc controller d"oor cle botsinrg van stand- zou zi1n
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van tle bed.ieninl;sschalcelaars voor d-e stroomafnem(jrse snelschakclaar, compressoren en ventifatoren is nlet mer'r
tc rcconstnreren" De uitneemb;ire stuurstroornsfeutcl is afg'e-brokcn,
c1-och bevond- zlch i.n d-e juiste posític ten tijd-e van
d"e bot sins.
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Daar d"eze wals nlct rotatie symmetrisch isr kan híj echter
d.eze stancl hebben ingenomcn oncler invloecl van é6n of m<.'er

tijd.ens

d-e

botsing onclervonclen stoten' Indien
s .orlrrol g i <

d.e

posÍtie-

st va.n d.e ccrste en
grootste
d-e
waarschijirlijlc t':vens
stoot van de botsing stemt
met
d-e punten 1 en 2 gesteld.et
het
ond-er
een en ander oveïeell
d.c
l'rals
niet
zijn ingebrand., hetgeen
omd-at cle contictcn v:.n
tractiemotoren,
1s3'ri jl, indien
kan duid.cn op uitge schakcld-e
rracrrteruítrr
rrvoonritrr
in
d"e
of
standhet rijrichtingshaiidel
gesta:nu
aan
éón
zijd.e van
zich
tegen
d.e
d-e.;ral s
zou hebben
in
atm
zou hebben
bevind-end-e
van
overd.iruk
zijn scrvoaui-ger
J
wern.nrieri

v1,.; \r?.r1 d

e

r,'lal
,"w*v

+

aJ"vv+ó

rrêrvêe

tloêt€n Lle.r,iegeno
Is_-ï]oEFIWRe l_?gq q_/1

Deze nol<kensci:akelaar met elektropneumatische bed.iening
behoort zich in d.e stand" rrsericrr te bevind.en indlen de hoofdcoptroller in d-e nulsiancl staat.
De schakelaal neemt inclerciaaci d-c stand. Itset:.err ín, hetgeen
niet strijd-i,3 1s met hct onr)-er punt 1 gcstelde.
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noor mij is tc Harmelcn geconstateerd. op het moment van
d.e botsiirg óén stroomafnomer van loc 1 131 heeft opgestaan en
d.e and.ere ïr&s neergelaten" Een en and.er was op te maken uit
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In c1c tractiemotoicn zijn d-oor mij bij een voorlopig
ond"erzoek tc ïlarmelen g'cen srorun van overslag 3evonclen.
In het algenceu zijn er 3'een teicenen gevond.en cLat c1e machin'ist
op het la.rtste nori:ent zou hc'cben temggeschakeld,

De remkranen
Dc beid.e r'cmklanen zi-jn uiterlíjk vrijvrel onbeschadigd..
In d.e op het niotlent van Cre botsing bed-iend.e remkraan bevind.t
zich nog hct :r.fneem'lare rcn[cra;nhand-e1, C-e anclere remkraan
staat in d.e stand r.^iaai:in het hand"el kan vrord.en ar,fgenomenl
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Froentjes) zaT in samenrive r}<ing met het NS l-aboratoriurn (ir"
Thomas) nad"er rorden ondrerzocht, of de remkraan op hct moment
van C.e botsing in d.e zesd.e stand heeft gestaan" l,{ot name d.e
d.eskundi,Scn van d-e justitic nencn aanrvijzingen hicrtoe te
kunnen vind-en
Ook d.e ond.er punt 1 i,/ro. ) gcnoemcle apparatuur zal door d.eze
beid.e instantie s nog nad-cr wold-en ondlerzocht.
Over de positie van he;t renlrerk van E loc 1131 en van
d.e d.aardoor voortbcríogen getrolcken.rijtuigen r.rord.t in d.e bijgaande rapporten van ir. vain Omne (afd-. Me 3 aL) en tispr
2 Ellcnkarnp (afd-. l'le 3i) v":rs1a3 uitgebraeht.
Conelu sie

--Gt
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waarbÍj d.e rijrichtingscontroll-er in d.e stand. rrvooruitrr en
êe hoofècontroLler in stancl- 32 (eind. serie-parallel) tcan
hebben gestaan. Bovend.ien moet bij het opvoeren van d.e snel-

heid. d.e zwakveldcon'brol1er ingeschake3.d zijn geweest"
3ij d.e nadering van ïïarmelen aansluiting heeft d.e
.
machinist zijn hoofcLcontroller naar d.e nuLstand. tenrggebracht t
misschien omd.at hij d.at op d.Ít punt gewoon was te d.oen, missohien als eerste reactie op het waarnemen van het stoptonend
sein B. A1le gegevens wijzen er voorts op, dat d.e machi-nist ojr d"it
loatste moment een snelremming heeft ingezet"

d.e
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B.Rappor,b

Betreffend.e het ond.erzoek op 16-1-7962 te I{armelen naar d.e toestand. van het lem-:iyett en remcilinders in d-e d.raaistellen van E
1oc '1131 e gelke betroklcen is gerrveest bij d"e botsing te llarmelen
op ó Januaïl lyoz.
n

.

.

1^a^

Draatstel-e@c
d.raaistel I; Elma 31)e wielas 1 nr. 1187 ? wielas 2 nt^1587i
d-raaistel II: Elma l'16, wielas 3 nr.1152t vriel-as 4 nv"1114.
Oriënt at ie

van Utrecht naar V/oerd.en liep d"raalstel
Elma 311 voorop, omd-at cabine I voorop liepr
Ut
Elma 316
Elma 315
}ïd-ní
Draaistel Elma 31 5 bevond. zich op het moment van onderzoei< naast
d-e baan, op and.ere materÍee1d-e1en, ond"erzijd-e boven"
Draaistel Elma 316 bevond. zich naast d-e baan, onderzijd-e bc'rven"
Cez:-en

in ae rljrichting

!gqg!.-epd q9-qry.qk'

Draaistel Elma 31 I I
ï/ielas t heeft z:-c?" viaaxschijnlijk ti jd-ens botsing losgemaal<t van
het d-raaistel. l[ed-e hiercloor is het remvrerk zvo'aar ontzet, ve::bo*
Seny beschad.igd en ten d"ele losge:rrkt '
Draaistel Elma 316:
De wielassen bevonden zich nog op hun plaats" Het r'emrlerk is ontzet, verbo3en, beschad.igd en ten d"ele losgen'ltt. Ïloevrel hier de
schad.e zích als gel:eel iets mind-er ernstig voordoet dan bij h'et
voorlopend.e cLraai stel'
Toest?Ed r.emgilindeggt
nraaistel Elma 31ll
Remcilind"e1' aan linkerzijd.e van

loc

was

niet meer

aan\*IezL9, vras

losgerukt,

.

Remcilind-er aan rechterzijd-e van 1oc:
- d-e àrukstang bevond- z;-ch + 100 mm uit d.e holle zuigerstang
was in d.e rerncilinder
- d-e holle zuigerstang
pk hi 'i r.pmni I i nrler af ,-esnhet:Td,o
rli n; rrl
vr4\
- roml e'ir*+rr()
"r.J
Draaistel Elma 316:
Remcil-ind.eï aan linlcerzijd.e van loc
- d-e d-nrlcstang bevond. zich + 100 mm. uit d-e holle zuigerstang
- d"e hol1e zuigerstang bevond. zich I 45 mn. uit d"e remcilinder.
De d.urkstang lvas verbogen en had. d"e holle zuigerstang iets ver*
bogen, r'raat:d"oor d.eze onrond. ï'ias gelrord.en en d.aardoor: gefixeerdYast za\
- remfeiding vlak bij remcilind-e.' afgescheurd"
Remcilind.er aan rechterzijde van 1oc:
- óe d-ÏLkstang Tu-as in d.e holle zuigerstang ged.mkt, d-e E5affel
lag aan tegen cle ho1le zui-ge::stang"
* d.e ho1le zuígerstang was + 90 mm. uit d-e cilind-er'
- de balanceur van het hanclremr,ue::k hacl het uit.Seschoven d-eel cle'van d.e holle zuiserstang beschacligd en inged-n-ikt, vraarÓoor
ze gefixeeró vast zat "
4ls!e-1 tggf{q--sI +,q -b 1 I e ru-l'leJst 3,ng t
lË áfstelilaard-e van d-e slag van c1e holle zulgerstang bij aa.nge'd-n-rkte rembloklcen is ?5 + 10 mm (voorscirri.ft oKL[ d-eel I]I, C
65la/]rIt, F 1Ba bl" 4)"
C

-

onc

l-qs"

&_!gv i n clr*n tr gi

HeT-onflérzoek heeft geen aanleid.ing gei:pven te verond'erstellet-^,
d.at ée<n of meerd.ere d-elen van hei temvrer]< en àe remcifindLers
niet goed" hebben gc'functioneerd.'

Sijlage 4,
!ag. ,.
- Het is zeer waarschijnlijk, d.at op het moment van rl-e
botsíng d.e remblokken van E lcc 1131 tegen d_e wiel-"
band-en aanged.mkt vrareno

rE
ïf

Utrecht, 18 januari

1962.
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PraDDort dnderzoek

te

d.raaistel nr. N 371

Harmelen"

3ij een onderzoek op 1 ? januari 1962 van diverse
d.raaj-stellen van het z\{aar beschad-igd.e getrokken materiasl
betlokken bij het spoorwegongeval te llarmelen op B januari
]962 i.s het volgend.e geconstateerd.,
3ij èraaistel no. N 371 van rijtuíe A 6544 had. 6én
renrcilind.er (grootter 1Otr) een ca" 45 nm" buiten d.e remcilind.erd.ekseX. uitstekend.e hoLle geleid.ebus.
Aan d.e bovenzijd.e ïvas d.e geleid.ebus over d-ezelfd.e
afstand. gescheurd. en naar boven open. gebogen.
Het scheuren werd- verootzaakt d-oor d.e d.mkstangr die
met het aan het stangenstelsel (remwerk) gekoppeld.e eind.e
d.oor de ontzetting van het d.raaistel naar boven werd. ged.rukt"
De mogelijkheid voor het ontstaan van d.e bovenvermeld.e situatie is naar a1le waarschijnlijkheid. het meest Bositief te benad-eren d.oor uit te gaan van het feit, d.at d.e ren
vóór d.e botsing gewerkt heeft"
De scheur is d.an veroorzaakt d.oor d.e opwaartse beweging van d.e d-nrkstang bij een in d-e remstand. staand-e remcilÍnd.erzuÍger. Na het leeglopen van d.e cilind.er d.oor het
breken van d.e slang van d.e remcilind.erleid.ing tussen bak en
d.raaistel is d.e zuiger zover naar d.e losstand. ten:ggel<omen
als d.e beschad.iging toeliet.
De geconstateerd.e beschad.iging zou ï\ranneer op het
moment van d.e botsing d.e remcilind.er j.n d.e losstand had gestaan vrij we1 uitgesloten zijn.

Utrecht,

'w.go

tispr.

1! januari

2

1962.

J.B.E1lenhamp.
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Rapport betreffend.e het ond.erzoek aan d.e beveiligingsinstallatie
te Harmelen op en na B januari 1962,
ZoaTs reed.s uit d.e d-oor Scs Ut afgelegd.e verklaring blijkt,
is d.irect na het ongeval geconstateerd. d.at een tweetal in d.it verband. essentiele veiligheid.sfuncties goed. werkten.
De functies ziin:
van sein ?13 bi.j rood. seÍn B en onbezet bLok
@
achter sein 71J
2. Het goed. functioneren van d.e-vertragingsschakeling d"ie het
onmogelijk maakt om binnen 1f, minuut na het herroepen van
eên eenmaal ingesteld-e rijweg een andere d.ie met d.e eerste
strijd"ig is 1n te stellen,
Beid.e fl-lncties bleken geheel in ord"e.
Onafhankelijk van d-it eerste ond.erzoek werd.en d.aarnal
í. De stroomloopschemars van d.e beveiligingsinstallaties te Harme1en d.oor d-e ontwerp-afd.eling van het Seinwezen aan een grond.ig
ond.erzoek ond.erworpen teneinde nogmaals te verifieren d.at d.eze
in elk opzicht aanalle veiligheid.seisen voldoen, waarbij inbegrepen d.e eÍs d.at mogelijk optred.end.e storingen steeds in veÍlige richting moeten v,'erken.
2o ïn d.e nacht van 14 op 1) januarl d.e stroomloopschemars vergeleken met d.e op grond- d.aarvan vervaard.igd.e beveiligingsinstallatie te Harmelen.
De installatie ble.ek oonform d.eze schemars te zijn"
3. In aanmerkir:g komend.e bouwstenen d.er beveiligingsinstallatie wer*

op correcte werking gecontroleerd. en goed. bevond.enn
functietest ui.tgevoerd. waarbij d.e handeling op het tableau
{.
en d-e d-aar waargenomen signaleringpn vergel-eken werd.en rnet d.e
verkregen se inbeeld.en buiterr.
Hand.eling, signaleringen en feitelijke seinbeeld.en correspond.eerd.en met elkaar.
d.en

Een

Swb

Swo

lil"9. Ïro J.J.

d.e Heer

1Ár,g.

Ir. A.

Heystek
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Toelichtins op en conclusie t.&.v, het TIJD-]IEG d.iasram van

d.e

treinen

t"4

0gfe.t

Langs d.e borizontale as is uitgezet d.e kilometrering van de baan
ter weerszijàen van Harmelen-Aansluiting. De plaats van de selnen en
de plaats van de botsing ( even boven wissel 3) zijn op een lijn evenwijd.ig aan d.e horizontale as weergegeven.
Ïlangs d.e vertikale as is d"e tj-jd. in minuten weergegeven, met
-het ogenblik van d.e botsing als tijd. nul. De tijd voor de botsing is
als negatieve tijd. uitgezet.
De lijne d.ie het verband. tussen tijd. en i,reg weergeeft voor treín
164 EL Ma is vrij nauvkeuri.g. De gegevens zijn ontleend aan de snelheid.smeterband. van d.e electrische locomotief 1131. De lijn geeft het
verband. weer tussen d.e tijd. en weg bij een snelheicl. van 12fi kn/uur.
! 100 me voor seÍn B is d.e snelremming ingezet, Dit komt haast
niet tot uiting in het d.ía,gram, omd.at d.e procentuele snelheid.svermind.ering van 12J tot 107 km/uur gering is.
De lijn d.ie het verband. aangeeft tussen tíjd. en weg voor trein
is
niet zo naunl<eurig. Stroomlijnstellen hebben n.l" geen regi-'
464
streerband. en d.e gegevens bemsten op verklaringen d.at d.e trein noïmaal aangezet heeft en toen regelmatig d.oorgered.enreret eea snelheid
van 6! à J0 km/uuro In het d.iagram is na het aanzetten een snelheid"
van 65 à l0 km/uur aangehoud"en.

l.rr$oen trein {6{ sein 26 nad-erde had. Kwakkenbos nog geen automatische
treinaankond.iging d.oor trein 16Q Eï, Ma ontvangenrt. Dit klopt met

het

d"iagram.

464 + 200 roeter ten westen van sein 20 was, (d,it is km.
13.2rO) begon d"d automatische aankond.iging door trein 164 EL Matt.
De positie van trein S6Q heeft Kwakkenbos afgeleid."uit rle duur van
het brand.en van het bezetsspoorlampje op het tableau aangebraoht
tussen de seinen 26 en 2A,
Eet diagram geeft rveer, dat trein 464 toen ter hoogte van km. 13.350
geweest moest zíjn. Deze kleine verschillen zíjn zeet we1 verklaa:rbaar, ond.at d.e waarnemingen d.oor Kwakkenbos ged.aan zi.jn tussen
zijn normale werkzaamhed.en d.oore bovend.ien is het tijd.-vreg d.iagxam voor trein Q6Q n:-et erg nauwlceurig zoals reed.s eerd-er vermeld..

2.rfToen

trein

ïn e1k geval heeft het tableau een beeld. getoond. in overeenstenr
ming met het d.iagram.
3.ffToen d.e bezetspoorla,mpjes bij wissel I brand.d.enr alsmede d.ie bij
wissel 3 tngov. spoorbezetting d.oor trein 464 zag Kwakkenbose
dat het bezetspoorlampje achter sein 8 ging brand.en,rr Dit laatste kan volgens het d-iagram nleto ÍBoen het bezetspoorlampje
achter sein B ging brand.en, kan het bezelspoorlanpje bi.j wissel
3 nog niet gebrand. hebbeno Daat het om kleine tijd.verschillen
gaate is d.eze kleine onnaurkeurígheid. in volgord.e zeer vrel te
verklaren.
!e verklaring van d.e treind.ienáeid.er Kwakkenbos komt dus
d"e eesentiële punten betreft overeen met het diagram.

wat
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Treina:.enstleid.er Kwakkenbos heeft verlclaard, d.at hij sein 8 niet
herroepen heeft om trein {6{ voorrang te geveno Daar d.it niet d.oor
feiten of personen bevestisd, kop*worden is nagegaan, of d.oor he::roepen van seín B machinist vari-Leer in d.e war getracht kon zijn"
A,ls sein I herroepen word.t d.oor beginknop B uit te trekkene komt
sein B onmid.d.ellijk in d.e stand. stop en toont sein ?13 GLr terwijl
d.e wissels d.aarentegen 93 second.en Later rrvrijrr komen, d.e1ï.2. eerst
d.an d.esgewenst van stand. kunnen verand.eren
Proeven kort na het ongeval en ond.erzoekingen d.oor d.e afd.eling Sw
hebben uitgewezen d.at ook ten aanzien van het herroepen cle beveiliging feilloos werkt. De genoemd.e 93 second.en zijn opgemeten" Voor
soortgelÍjke sítuaties is !O seoond.en voor gesohreven.

treinilienstleid.er Kwakkenbos sein 16 becliencle, moet dus op
zijn laatst sein I93 seaond.en zijn herroepen. Trein 16{ EL ltfla
ïras toen nog enkeLe bLokken vddr seín 713. A1 zou. herroepen zijn,
d.an nog zou machinist van ácr Lcor nooit groon tohcnd scin ?13

Toen

hcbbcn kunnon wêêïttêflcnr

Conclusje
De verklaring van treind.Íenstleid.er Kivakkenbos komt overeen net

het tijd-weg

d.Íagram.

Eventueel herroepen van sein 8 geeft geen verklaring voor het niet
reageren van de machinist van d.er Leer bij passeren van sein ?13
t.l! r

w.gr fr.

E.\ifiemêrrso
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1 { januari 1962 niet een trein van gelijke samenstelIíng, als d.ie van trein 164 Et op B januari I962e op het baanvak

Remproeven op

Utredht-Àrnhem.

3ij kritische beschouwing van d.e snelheid.smeterband- van d-e
verongelukte loc 113'l (zie foto t) tot op het moment van d-e botsihg, zou men kunnen conclud.eren, d.a.t d.e snelheid. kort voor d.e
botËing is tenrggebracht van 12J'km/uur tot ongeveer 1OJ km/uur
(tO7 am/uur is d.e snelheid. op het moment van d.e botsing).

'

d.e waarneming van d.e gevonden tweed"e (niet registrerend.e) snelheidsmeter blijÈt, dat d.eze snelheid ongevcer 1Of am/uur
moet hebben bed.ragen.
Teneind.e d.e snelheid.skromme bij verschillend.e methoden van
remmen nad.er te kunnen bestud.eren en vergelijken met d.ie van de
verongelukte loc zijn op 1 { januari 1962 remBroeven gehoud-en met
een trein van gelijke samenstelling als d.e trein 164 nL
Aangezien d.e verongelukte trein ongeveer 900 reizigers verOok

uit

voerd.er was aan deze proefrít een extra rijtuig gekoppeld.r ïIaarvaïl
d.e rem was afgesloten"
Híerd.oor rrverd. bereikt, dat zovrel remvermogen a1s totale treingewicht gelijk v\iaren aan d.ie van d.e verongelukte trein 164 F,7"
0p het traject Arnhenr--Utrecht reed. de trein in d.ezel-fd.e volg
ord.e a1s trej.n 164819 het extra, niet berenrd.e rijtuig liep in d.e

trein

CS_b!-e_f op

I{et eigen gewicht van trein 164 EI op B/l/lgAZ bed.roeg J64 tong
vermeertlerd- met het gewicht van 900 reizigers \lÍas het totale gewicht
ongeveer 62'l ton,
IIct totale gewicbt van d.e proefrit trein Utcecht-Arnhem op
t62 bed.roeg 614 tong geremd. gewicht ?85 ton.
januarí
1{
0p d.e temgweg Arnhem-Utrecht bed-roeg het geremd. gevricht ?71
ton"

Overzicht trei-nsamenstellingen; Eigen gewicht en geremd, gewj-cb!.proefriitreín Àh-ut
Trein 164 EI ua Bf t hgez
1oc

1131

B 5710
A 6544
PD 696g
B 6614
B 66gt
3 6604
3 5238
3 6695
AB 7:6t
3 5830
B 5237

Eg
B0
40
45
46
+)
45
4'
40
'e

4)

49
44
40
>Wt

cR

104
50
66
66
/ /
oo
66
66
50
a/
oo
68
53
50

?ïl-ton

1oc

1106
5745
6541

3
A
P8 6952
B 6661
B 6644
B 6604
B' 5225
B 6695
13 ?361
3 5B3o
B 5237
3 5139

EG

Lifi.

Bf)

144

40
Aq
.+)
"

45

66
oo
oo
oo

AE

bb

a6,

A1

.40
AE

tfo

AQ
ar

oo

44
40
qn

50
l/ .

1:-

6t4

t

\

to4 I aï,qc

n.7-l
v\/rr
| | | +^-

s10ïcn

0p het traject Ut-Ah was de rem van B 6139 wel aangesloten; de rem
van 3 5?C5 was afgesloten; het ge.remd. gewicht bed"roeg toen dus
'7Bl ton.
In het volgend"e word.t ond"er snelremming verstaan:
ïiet met rnaximaal xemvermogen remmen van de treÍn" De Knom rernkraan
word.t in d.e 6 d.e stand. geplaatst; d.e tractiestroom is d.arr al uitge

schakeld."

3ij een rrdodemansremmingrt word.t al1een d.e d-odoman losgelaten.
De machinist d.oet verd.er ni-ets. Na ongeveer B second.en treed.t d.e rern
in werking, Vóór d.at moment blijft d"e tractiestroom ingeschakeld...

Bijlage
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Een bed.rijfsremming is een remming met gebruik van slechts
een d.eel van het besohikbare remvermogen.
Wat van belang was bij d.eze proefrit zijn o,a, d.e volgend.e
punten
a, IIet verloop van d.e op d.e snelheid.smeterband. opgetekend.e kromme
vlak vóór en tijd.ens het begin van de remming (respo sÍrelrefiming en rrdodemansremmingtt ),
b. De totale remweg en remtijd. van 12J kn/uur tot stilstand" bij
een snelremming resp. rrd.od.emansremmingfi .
c" Het verloop van tijd" (ti3asauur) tussen het beginpunt van d.e
remming en het moment \raarop d.e snelheid. ongeveer 10'/ km/uur
s

bed.raag:b.

d.. !e êfstand.r d.ie voor de ond"er c. genoemd.e snelbeiclsdalíng nod.ig

is.

De punten c. en d.. zijn
d.eze snolheid.svermind.ering ook
Zie foto 2 en 3.

uiteraard. van groot belang,

bij trein

164

omd-at

El is geconstateerd..

(li.5ragc 6)
De ond.erste

lijn geeft

d"e snelheid.

ais functie van d-c ufg*

aan, welke min of mecr gcleid.elijk oploopt tot 12O à
12J kn/uur en d.an d.oor micld.eL van een snelremming, resp, d.od.enansremming vrij snel op 0 km/uur terug valto
ïn d.eze fotors stelt d.e afstand tussen 2 witte puntjes bij
I-egd.e ïrcg

een rijd.end.e trein 100 meter voore
Bij een stilstaand.e trein betekent d.e afstand tussen 2 witte
punten echter een half uur stiLstand"
De bovenste lijn geeft het tijd.sverloop aan van ied.ere keer
10 minuten tussen hoogste en laagste punt; naarmate d.e snelheid.
dus groter is, is d.e helling van d.eze lijn clus mind.er.
3ij stilstaand.e loc, beschri jft d.e schrijfstift tussen 2
witte punten 3 keer de afstand (= 30 minuten)"

kan nu t"a.v. d.e punten a t/m d". het volgend.e opmerkent
3íj een bed.rijfsremming za! men in d.e snelheid.sgrafiek ( zi-,e
foto 3, links) een meer afgerond.e kromme vind.en, óan bij
een snelremming, waar d"eze kromrne een duid-elijke knik ver-

Men

ad.. s,,

toont,
Ieze laatste vorm vind.t
ad.. c Uit d-c mctingen tijd"ens

foto 1 van loc. 1131 teru.íï.
d.e proefrit is gebleken, d-at voor
en d., een snelheid.svermind.ering van 12! km/uur tot 107 km/uur bij
men ot:

een snelremming een tijd-sduur van ongeveer 11 second.en nod.ig
isi rLe afstand. hicrvoor bcd.raagt 300 à 320 meter.
Ad.. b. De totale remweg tot stilstand. bij snelremming bed.raagt ongeveer 680 meterg d.e tijd-sduur ongeveor 3) scconden.
3ij een clod.cmansremmlng is cle tijd-, rcspo afstand. vcel groter n.1" l0 second.en en ongeveer 1200 meter" Dit wordt veroorzaakt d.oord.at d.e eerste B second-en na het loslaton van
het d.od.emansped.aal, d.c trein normaal d,oorrijdt. Bovendicn
lrrorclt d-e maximale renkracht van d"e trein wat later berciktt
ond.at d-e luchtuitlaat via d.e d.od.emanshlep ninC.er snel kan
gosehied.en C'an via d.e rerkraan. 3ij lange treinen speelt
d.it een rol van enige betekenis.
0p d.e snelheid.smeterband. is het +iet ïiaar_ te nemen wanneer
het d.od-emansped.aal word-tr losgelaten; wel vranneer d.e rem in
werking treed.t,

Sijlage {.
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Conclus_ie.

Door vergelijking van d.e snelheid.smeterband. van loc 1131 van trein
164 El op B/1/t962 net d.ie van d.e proeftrein kan word.en vastgesteld.,
d.at d.e trein 164 E1 op B/1 /1962 met maximaal remvermogen rnoet habben geremd..
Dit blijkt uít d.e scherpe overgang op het moment van remlnen.
0f het een snelremming dan wel een d.od.emansremming betreftr kan

uit d.e kromme zelf niet word.en opgemaakt.
Vergelijking van aeGrning vlak voor het ongel-'-rk met een op dezelfd.e band. voorkomend.e bed.rijfsrernrning bevestigt d.e theorier d.at
d.e remming vlak voor d.e botsing ind.erd.aad. krachtiger d"an normaal
is geweest"
Hienrit moet word.en geconcludeerd., d.at d.e snelheid.smeter tot op
het moment van d.e botsing goed hecft gewerkt. De snelheid- liep te*
rug tot 10J km/uurr pas áaárna geraakte d.e meter d.efcct.
Uit d-e remweg tot stilstand. van d.e proeftrein volgtr d.a'l; trein
164 EI ind.erdaad. vold.oend.e beremd. moet zijn gevreest.
Voor het temgbrengen van d.e snelheid- d..m.v. een sneLremlring van
12J ]r'n/uur tot ongeveer 10? km/uuï ïras 300 à J2O m. nod"ig"

bed.ien

È

X= B) à 101

215 m.

m.

De rernkraan

is dus op B!

houd.end.

d.e

net

rt16

à 10Jm" voor sein B bad"iend." F-ei<ening
sohtr:l.kseoonde en het zicht kan word-en geconclu-

d.eerd., dat d.e machrnist
moet hebben gemaekt.

bij het zien van seln B een snelremnirrg

X = '',, 535 m"

is ongevier ?50 m. nodig voor d.e snelheidsvermind"ering van 12J kn/uur tot 107 km,/uur.
In d.it geval moet d-e d.odeman dus op ongevcer lll meter voor sein
B losgelaten zijn. Sein B was toen t.gv.demistvocr demachinisf rci4t^gÍor""".
Het is d.an ook nÍet aannemclijk, d.at d.e machinist op cicz: vrij
zijn trein tot stilstand. heeft willen brengen"
Bij een

dodemansremming

![.go ïr, A"],lI.Tordoir
w"

gc fr"

J

"

C

.1/V" d"e

Jong"
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Rapport betr.ef,f,enÀe
Pr varr der leer.

è_e

ph;rsieke gestelèbeict van maehrnist

0p gronil van d.e rnij en mijn afclei-ing bekenC. zijncle
en bekendl geword.en gegevens, verklaar ik, cLat het mecLisch
hoogst onwaarsch.ijnlijk moet worclen geaoht, d.at cle mcn. P.
vah der Leer, stand.plaats Rtz, personeelnunmer 81626, tot
bp bet ogenblik van de aanrijd.íng op B januari 1962 te Eanmelen niet bekwaam en in staat gewecst zou zijn, zijn taak
als machinist te volvoeren.

Pzm.

e

w.g. PoJ.E.Sovingh, arts.

