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ALGEMENE VOORWAARDEN
De bepaling Q1 is van toepassing voor de kwalificatie van fabrikanten van veren van klasse 1, 2A en 2B.
Als de fabrikant wordt gekwalificeerd voor de levering van veren van een hogere klasse, geldt die kwalificatie
ook voor de levering van veren van al de lagere klassen. (rangschikking van de klassen in dalende volgorde : 1,
2A, 2B).
De bepaling Q1 is tevens van toepassing voor de homologatie van het staal voor veren van klasse 1.
De voorwaarden voor homologatie van het staal en de kwalificatie van de fabrikanten zijn opgenomen in Bijlage
1.
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Indeling van de veren in klassen
De veren worden in 4 klassen ingedeeld : klasse 1, 2A, 2B en 3 rekening houdend met de strengheid en de
sollicitaties waaraan ze onderworpen worden.
Wanneer op de tekening en de bestelling geen klasse vermeld is, dan is de klasse 3 van toepassing.
De onderstaande tabel definiëert de indeling in klassen.

Sollicitatie
Verplaatsingszin
Grondstof

Staven
Veren

klasse 1
zeer hoog

klasse 2A
hoog

klasse 2B

vertikaal en
vertikaal en
vertikaal
zijdelings
zijdelings
zie tabel punt 1.7.2
45SCD6 (≤ 40
mm)
50SCD6
(gehomologeerd
volgens punt 2
van bijlage 1)
Ra ≤ 1,6 µm
Ra ≤ 1,6 µm
keuring volgens tabel 2 van deel 1
kwalificatie
kwalificatie (volgens punt 4 van
(volgens punt 3 bijlage 1)
van bijlage 1)
korrelbestraling (shot peening)
korrelbestraling
(shot peening)
keuring volgens punt 4.2.2.2. van deel 2

klasse 3

vertikaal
kwaliteiten
volgens
NBN,DIN,
AFNOR of UNI

korrelbestraling
(shot peening)
voor de ophangingsveren

Opmerking : De klassen 1, 2A en 2B bevatten enkel drukschroefveren van de ophanging van het rollend
materieel.
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DEEL 1 : STAVEN VAN GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL VOOR
SCHROEFVEREN
NBN 253-01 en 05 zijn van toepassing en worden door de volgende bepalingen nader beschreven en
aangevuld.

1.1. Bereidings- en fabricageprocédés
De staalsoorten moeten volgens een van de volgende procédés worden bereid: in een elektriche oven of
in een convertor waarbij zuivere zuurstof van bovenaf wordt ingeblazen.

1.2. Leveringstoestand
Overeenkomstig de voorschriften van de bestelling of van de bijgevoegde documenten, worden de
produkten geleverd, hetzij in onbeperkte walstoestand, hetzij ontkorst met slijpmachine, type Centerless,
of met elk ander door de N.M.B.S. aangenomen procédé dat een gelijkwaardige staat van het oppervlak
oplevert.

1.3. Fabricagemerktekens
Op één uiteinde van elke staaf, met de in de bestelling opgegeven afmetingen, moeten de
hiernavermelde fabricagemerktekens worden ingeslagen:
- gietnummer;
- aanduiding van de staalfabriek;
- aanduiding van de staalsoort.
Indien de staven in bundels of pakken geleverd worden, dan mogen de merktekens aangebracht worden
op een metalen etiket dat stevig aan de bundel of het pak vastgemaakt is.

1.4. Gaafheid - Uitzicht
De staven moeten over hun volledige lengte gaaf zijn. Het oppervlak van de ontkorste staven moet vrij
zijn van alle gebreken, vlekken, roestgaatjes of toevallige
sporen van een gereedschap.
Het oppervlak van de niet-ontkorste staven mag geen enkel barstje, schilfer, braam materiaaltekort,
walsplooi of ander gebrek vertonen dat bij het gebruik schadelijk kan zijn. De staven voor het
vervaardigen van veren van klasse 1, 2A en 2B moeten geslepen of ontkorst zijn door eender welke
werkwijze die een gelijkwaardige oppervlaktetoestand geeft. De oppervlakteruwheid van die staven
moet kleiner zijn dan Ra 1,6 µm.

1.5. Herstellingen
Bij onbewerkte staven mogen oppervlaktefouten door zacht slijpen worden verwijderd, voor zover de
toleranties op de afmetingen in acht worden genomen.
Elke herstelling of bewerking om fouten te verbergen, is ten strengste verboden en
heeft de
afkeuring van de volledige levering tot gevolg.
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1.6. Geometrische kenmerken
Tenzij anders bepaald in de bestelling of de tekening zijn de toleranties op de dwarsafmetingen:
- ontkorst, alle diameters
+/- 0,2 mm
- niet ontkorst, d ≤ 25 mm
+/- 0.25 mm
d > 25 mm
+/- 1 %
De lengtematen en hun toleranties worden in de bestelling nader bepaald.

1.7. Speciale staalsoorten met hoge hardbaarheid
1.7.1. Staalstaven voor veren van klasse 1
De levering van staven voor het vervaardigen van veren van klasse 1 is ondergeschikt aan een
homologatie door de N.M.B.S. volgens bijlage 1.
De staven moeten dezelfde kwaliteit hebben als die welke aan de homologatieproeven hebben voldaan.
Voor die veren worden volgende staalsoorten gebruikt:
staalsoort
draaddiameter
45 SCD6
≤ 40 mm
50 SCD6
voor alle diameters
waarvan de kenmerken hieronder in punt 1.7.1.1. opgegeven zijn.

1.7.1.1. Chemische samenstelling op het produkt (= staaf).

Staalsoort

C%

Mn%

Si%

Cr%

Mo%

S%

45SCD6
50SCD6

0,42-0,50
0,45-0,50

0,50-0,80
0,60-0,80

1,30-1,70
1,30-1,60

0,50-0,75
0,70-0,90

0,15-0,30
0,20-0,30

0,035
0,035

max

P%
max
0,035
0,035

Tabel 1
1.7.1.2. Mechanische kenmerken
Na de warmtebehandeling van harden en ontlaten, uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
- austenitering: 875° C met verblijftijd van 2 minuten per mm diameter;
- olieharding;
- ontlating: 450 +/- 20° C met verblijftijd van 3 minuten per mm diameter en afkoeling in rustige lucht
moeten de proeven op de proefstaven die conform 10.2.1.2 van NBN 253.01 werden genomen, de
volgende resultaten opleveren:
Re 0,2
Rm
A
HRc
KCU bij 20°

≥
>
>
≥

1.150 N/mm²
1.400 N/mm²
6 %
44 tot 47
10 J (gemiddelde van 3 proefstaafjes)
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1.7.2 Staalsoorten voor veren van klasse 2
De staalsoort bestemd voor veren van klasse 2 wordt gekozen tussen de volgende
Diameter
van de veer
0 tot 25 mm

Kwaliteit volgens
NBN 253.05 of
DIN 17.221
50CrV4

0 tot 40 mm

50CrV4

0 tot 60 mm

51CrMoV4

Kwaliteit volgens
AFNOR 35.571

Kwaliteit volgens
UNI 3545

45SCD6
50CV4
56 SC7
61 SC7
45SCD6
50CV4

50CrV4
60SiCr8

50 SC D6
51 CDV4

50SiCrNi5

50CrV4
52SiCrNi5

kwaliteiten:
Kwaliteit volgens
project
EN van 01.94 *
51CrV4
45SiCrMo6
61SiCr7
51CrV4
45SiCrMo6
52SiCrNi5
52CrMoV4
52SiCrNi5
50SiCrMo6

* TC 256 WG14
De te bekomen mechanische kenmerken zijn deze voorgeschreven door de normen overeenstemmend
met de voorgestelde staalsoort.
Voor de klasse 2A wordt er evenwel een kerfslagproef KCU bij 20° C gevraagd (zie tabel 2).

1.7.3. Ultrasoononderzoek
Als het is voorgeschreven, moet iedere staaf een ultrasoononderzoek ondergaan, bestaande uit een
diametrale sondering bij een frequentie van 5 MHz met een sonde
van 10 mm. Het volledige
volume van de staaf moet worden gesondeerd.
Er mag geen spoor zijn van:
- afwijkingen groter dan de waarden die werden opgetekend tegenover een gat met platte bodem
waarvan de diameter 1,2 mm bedraagt en dat tot halverwege een met de gecontroleerde staven
overeenkomende ijkstaaf werd geboord;
- een vermindering van de bodemecho's van meer dan 50%.

1.8. Keuring
1.8.1. Algemeenheden
Deze produkten worden gecontroleerd op hun chemische, mechanische, geometrische eigenschappen,
hun uitzicht. Als het is voorgeschreven, worden ze ook ultrasoon en magnetoscopisch onderzocht.
De producent van veren moet een certificaat volgens EN 10204 -3.1 verstrekken waarin het aantal
staven van elke gieting, de referenties van de bestelling evenals de voorgeschreven controles en
beproevingen van de bestelling of van deze technische bepaling zijn vermeld.
De N.M.B.S. behoudt zich het recht voor deel te nemen aan de proeven.
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1.8.2. Aard en verhouding van de controles
De type leveringswijze is het nr 3 van de NBN 253-05, namelijk:
- chemische analyse op het produkt;
- mechanische eigenschappen op een referentieproefstaaf in geharde en ontlaten toestand.
De afmetingen en het uitzicht worden ook nagezien.
Bij staven die bestemd zijn voor veren van klasse 1 en 2A wordt daaraan
- kerfslagproef KCU;

toegevoegd :

- ultrasoononderzoek.

TABEL 2
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE GRONSTOFPROEVEN
Proeven

Chemische analyse
Trek
Kerfslagwaarde
Kcu bij 20° C
Ultrasoononderzoek
Controle op uitzicht
en afmetingen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Staven voor
veren van klasse
1 + 2A(5)
X
X (1)
X (1) (3)

Staven voor
veren van klasse
2B
X
X (2)

X (4)
X

X

Staven voor Certificaten
veren van
Voor de
klasse 3
NMBS
X
EN10204-3.1
X (2)
EN10204-3.1
EN10204-3.1

X

EN10204-3.1
EN10204-3.1

Op proefstukken genomen uit staven die volgens de voorschriften van § 1.7.1.2. werden behandeld.
Op referentieproefstaven.
De te bekomen kerfslagwaarde KCU bij 20° C voor de kwaliteiten voorkomend in alinea 1.7.2.
bedraagt 10 J ( gemiddelde van 3 proefstaafjes).
Wordt alleen op staven met diameter > = 20 mm toegepast
De NMBS behoudt zich het recht voor deel te nemen aan de proeven
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DEEL 2 : DRUKSCHROEFVEREN
UIC-fiche 822, 4e uitgave van 01.04.74, bijgewerkt op 01.10.78 en 01.01.85, is van toepassing, samen met de
volgende bepalingen en aanvullingen.
De nummering in de kantlijn komt overeen met die van UIC-fiche 822.

1. Aanwijzingen op de tekeningen
Veren die verticaal en zijdelings werken behoren tot klasse 1 of 2A.
Op de tekeningen moet het volgende vermeld zijn:
- de veerklasse;
- de eigenschappen van de veer
- de vereiste proefbelastingen, zoals;
+ belasting P voor de L-meting;
+ belastingen P1 en P2 voor het meten van de axiale buigzaamheid f;
+ belasting P3 voor het bepalen van de driftkracht en/of van de zijdelingse buigzaamheid fh.
(Als de aanduiding P3 op de tekening ontbreekt, wordt P3 = P);
+ belasting P4 voor de elasticiteitsproef.
Als er niets vermeld is, zijn de veren van klasse 3.

2.1. Gebruikt materiaal
De staalstaven moeten voldoen aan de voorschriften van deel 1 van deze bepaling.

2.2. Veren
2.2.1.1. Uitzicht (aanvulling)
Voor en na de korrelstraling mag het niet-beklede oppervlak van de veren geen stootsporen, groeven,
slijp- en snijsporen vertonen die het gedrag van de veer in dienst kunnen schaden, vooral in de zone bij
het uiteinde van de steunwindingen.

2.2.1.3. Bescherming tegen corrosie (aanvulling)
Veren klasse 1 en 2A : zie Bijlage 3 §1.
Veren klasse 2B en 3 : zie Bijlage 3 §2.

2.2.2. Geometrische eigenschappen (bijzonderheden)
- de draad van elke eindwinding moet, na het richten van de grondvlakken van de veren, een dikte
hebben die begrepen is tussen 3 mm en 0,25 maal de nominale diameter van de draad.
- de stap van de windingen van het veerlichaam moet constant zijn; de stapovergang tussen de eind- en
middenwindingen van de veren, moet progressief verlopen.

2.2.2.1. Chemische eigenschappen (aanvulling)
De beoogde chemische eigenschappen zijn bepaald in § 1.7.2 van deel 1 van deze bepaling
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2.2.3. Mechanische eigenschappen (aanvulling)
De mechanische trek-en kerfslageigenschappen van het staal voor de veren van de klasse 1, moeten na
de warmtebehandeling van de veren de volgende zijn:
Re 0,2
≥
1.150 N/mm²
Rm
≥
1.400 N/mm²
A
≥
6 %
KU (2O°)
≥
10 J

2.2.3.1. Drukspanningen aan de oppervlakte door korrelstraling (verduidelijking)
De veren van klasse 1, 2A en 2B, alsook de ophangingsveren van klasse 3, zijn gekorrelstraald.
Uitgenomen tegengestelde aanduiding op de tekening zijn de veren van klasse 3 niet gekorrelstraald.
De vervorming van de proefstaaf Almen A2 moet ≥ 0,4 mm zijn voor de veren waar een korrelstraling
is voorzien.
De overlapping van de gekorrelstraalde oppervlakte moet ≥ 95 % zijn.

2.2.3.2. Hardheid (verduidelijking)
- Veren van klasse 1
. aan de oppervlakte:
. in de kern:
- Veren van klasse 2A en 2B
. aan de oppervlakte:
- Veren van klasse 3
. aan de oppervlakte:

44 - 48 HRc
≥ 42 HRc
44 - 50 HRc
40 - 50 HRc

2.2.3.4.1. Zijdelingse buigzaamheid (aanvulling)
De waarden van de onder belasting gemeten zijdelingse buigzaamheid zijn op de tekening vermeld.

2.2.3.6. Drift
Voor de veren van klasse 1 en 2A worden de richting, de rotatiehoek en de driftkracht bepaald na het
aanbrengen van de roestwerende beschermingslaag.
Voor de veren van klasse 2 wordt, indien voorzien op de tekening, de richting van de drift bepaald na
het aanbrengen van de roestwerende beschermingslaag.

2.2.3.6.1. Richting van de kracht
De richting van de driftkracht is die waarin de beweegbare schijf van het meettoestel zich verplaatst als
de op de vaste schijf gecentreerde veer onderworpen wordt aan de belasting P3 die op de tekening
vermeld is.

2.2.3.6.2. Rotatiehoek
Tenzij anders bepaald op de tekening, mag de richting van de driftkracht geen hoek groter dan 30°
bestrijken wanneer de drukkracht verandert tussen de op de tekening vermelde belastingen P1 en P2.
De waarde van P1 moet meer dan 200 daN bedragen opdat deze proef uitgevoerd wordt.

2.2.3.6.3. Driftkracht
De waarde van de driftkracht "Fc" is de kracht die nodig is om de beweegbare schijf van het meettoestel
opnieuw in haar gecentreerde beginstand te brengen als op de veer de belasting P3 wordt uitoefend. Die
waarde moet binnen de op de tekening vermelde grenswaarden liggen.
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2.2.3.7. Merktekens (aanvulling)
De merktekens van de veren van de klasse 1 en 2A worden niet ingeslagen. Op elke veer van klasse 1
en 2A wordt een identificatiebandje aangebracht waarvan het model door de N.M.B.S. is goedgekeurd.
Die band mag de beschermbekleding niet beschadigen.
De volgende aanduidingen moeten aangebracht zijn:
- het merk van de leverancier;
- de twee laatste cijfers van het bouwjaar;
- de hoogte L onder belasting P;
- de axiale buigzaamheid f;
- de driftkracht "Fc" (klasse 1 en 2A);
- het nummer van de veer (voor veren van klasse 1 of 2A).
De richting van de driftkracht onder een belasting P3 wordt met een plastieken kleefband rechtstreeks
op de in de tekening vermelde actieve veerwinding aangeduid.
De veren van klasse 2B en 3 zijn te merken volgens de voorschriften van de UIC-fiche 822, en eventueel
van de tekening. Het koud inslaan van de merktekens is verboden. Indien het niet mogelijk is warm te
merken mogen de veren geïdentificeerd worden door middel van een bandje.

3. Fabricage
De fabrikant van drukschroefveren van klasse 1, 2A of 2B moet gekwalificeerd zijn volgens de
Specifikatie Q1 en bijkomende volgens Bijlage 1 van dit document.
De aangeboden veren moeten dezelfde kwaliteit hebben als die welke bij de kwalificatie werden
aangeboden.

3.1. Gebruikt materiaal
De staven worden vervaardigd overeenkomstig Deel 1 van deze bepaling.

3.2.1. Het vormen
Veren met een diameter kleiner dan of gelijk aan 16 mm mogen na goedkeuring van de N.M.B.S. koud
gewikkeld worden (zie bijlage 1).
Er wordt een vermoeiingsproef uitgevoerd volgens bijlage 1 § 4.
De warmtebehandeling moet na het vormen worden uitgevoerd.

3.2.2. Warmtebehandeling
De warmtebehandeling van de veren van klasse 1 en 2 mag slechts na volledige afkoeling van de
vormingshitte worden uitgevoerd behalve bij fabricage in een aangenomen geautomatiseerde ketting.

3.2.5. Bescherming tegen corrosie (Bijzonderheden bij § 3.2.5 van de fiche )
De veren van klasse 1 en 2A zijn bekleed met een epoxyverf overeenkomstig de voorschriften van
bijlage 3 §1.
Uitgenomen andersluidende aanduiding op de tekening, zijn de veren van klasse 2B en 3 geverfd met
een sneldrogende roestwerende grondstof nr 019.24.34 volgens bijlage 3 §2.
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3.2.6. Koude voorvorming (aanvullende §)
De veren van klasse 1, 2A en 2B worden voor het korrelstralen koudgeperst onder en minimumbelasting
van 1.05 x P4. De veren van klasse 3 krijgen dezelfde behandeling, als het in de bestelling of de
bijgevoegde documenten is voorgeschreven.

4.2.1. Gebruikt materiaal (bijzonderheden bij § 4.2.1. van de fiche)
De eigenschappen van de staalsoorten waaruit de veren worden vervaardigd, moeten gecontroleerd
worden overeenkomstig de aanwijzingen van deze technische bepaling, deel 1.

4.2.2. Veren
4.2.2.1.1. Toestand van de veren bij het aanbieden ter keuring
De veren zullen aangeboden worden beschermd tegen korrosie.

4.2.2.1.2. Verdeling in partijen (deze § komt in de plaats van § 4.2.2.1.2. van de fiche )
De veren worden in partijen aangeboden.
Elke partij die bestemd is voor de proeven en de controles die voor het aanbrengen van de
corrosiewerende bekleding worden uitgevoerd, moet veren van hetzelfde type bevatten,t.t.z.:
- vervaardigd uit staalstaven van dezelfde gieting,
- die in dezelfde omstandigheden een warmtebehandeling hebben ondergaan.
Voor de controle van de tegen corrosie beschermende bekleding en voor de proeven die na het
aanbrengern ervan worden uitgevoerd, mag elke partij slechts veren bevatten van eenzelfde aanbod
waarvan de bekleding in de zelfde omstandigheden werd aangebracht.

4.2.2.1.3. Aanbieding ter keuring
4.2.2.1.3.1. De staven.
De certifikaten vermeld in tabel 2 van § 1.8.2 zijn te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de
NMBS tijdens de keuring van de veren (zie § 4.2.2.1.3.2); er zijn dus geen keuringsaanvragen van "te
verwerken stoffen of voorwerpen" op te sturen.
4.2.2.1.3.2. De veren.
De keuring van de beschermde veren (zie § 4.2.2.1.1) gebeurt met een keuringsaanvraag van "leveringen
in de werkplaats", opgemaakt op een document B 678 (in 4 exemplaren) en opgestuurd naar het adres
vermeld in de bestelbrief.

4.2.2.2. Aard en verhouding van de controles en proeven (deze § komt in de plaats van 4.2.2.1.2. van de
fiche)
Bij de aanbieding ondergaat elke partij veren controles en proeven waarvan de aard en het aantal,
overeenkomstig de veercategorie en de omvang van de partij in de tabel van bijlage 4 zijn opgegeven.

4.2.2.3.1. Monsterneming (aanvulling bij § 4.2.2.3.1 van de fiche)
De chemische en mechanische eigenschappen en de kernhardheid van de veren van klasse 1 worden
gecontroleerd op monsters, met een recht stuk, die uit de gezamenlijke monsters van de partij worden
genomen.
De monsters zijn afkomstig van de bestaande overlengte van elke opgerolde veer. Ze moeten afgesneden
en gemerkt worden en terzelfdertijd als de veren waarvan ze werden genomen, een warmtebehandeling
krijgen. De stalen voor chemische analyse en de proefstukken voor het meten van de treksterkte, de
kerfslagwaarde en de kernhardheid, worden uit het recht stuk van die monsters genomen.
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4.2.2.3.2. Voorbereiding van de proefstukken
4.2.2.3.3. Treksterkte en kerfslagwaarde ( bijkomende §)
De proefstukken voor het meten van de treksterkte en kerfslagwaarde worden, overeenkomstig de
voorschriften van de NBN-normen, uit het in § 4.2.2.3.1 bepaalde monster genomen

4.2.2.4. Uitvoering van de controles en de proeven
4.2.2.4.2. Hardheid (Bijzonderheden bij § 4.2.2.4.2. van de fiche)
De Rockwell-hardheidsproef moet volgens de aanwijzingen van NBN A 11-106 worden uitgevoerd op
de veer, voor het korrelstralen. De Rockwell-hardheid wordt gemeten op het geslepen gedeelte van een
steunwinding, op een afstand die vanaf het begin van de nuttige windingen gemeten gelijk is aan de
diameter van de draad (zie figuur 1). Na akkoord mag de hardheid gemeten worden op de flank van de
laatste steunwinding.

FIGUUR 1
4.2.2.4.3. Elasticiteit met korte belastingstijd
(Bijzonderheden bij § 4.2.2.4.3 van de fiche)
1e alinea : in de tekst van de fiche, “een belasting van 0,1 P” vervangen door “een belasting van 0,05
P4”.

4.2.2.4.5. Buigzaamheid
4.2.2.4.5.1. Axiale buigzaamheid
f = L1 - L2
P2 - P1
De waarden van de hoogten L1 en L2 zijn die welke worden gemeten onder de op de tekening vermelde
belastingen P1 en P2.
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4.2.2.4.5.2. Zijdelingse buigzaamheid: fh (bijkomende § )
Er wordt onder hierna volgende voorwaarden gemeten:
- De veer wordt geplaatst op de beweegbare schijf van het door de N.M.B.S. goedgekeurde toestel
waarmee de driftkracht wordt gemeten. Op de veer wordt de op de tekening vermelde axiale belasting
P3 uitgeoefend.
- De beweegbare schijf wordt achtereenvolgens verplaatst over "a" mm en "b" mm vanuit haar
evenwichtstand en in de richting van de driftkracht, men meet de krachten F1 en F2 die nodig zijn om
die verplaatsingen uit te voeren.
- De beweegbare schijf wordt opnieuw in haar evenwichtstand gebracht en daarna achtereenvolgens
over "a" mm en "b" mm verplaatst in de tegenovergestelde richting van de basiskracht; men meet de
krachten F3 en F4 die nodig zijn om die verplaatsingen uit te voeren.
De waarden van a en b, als functie van de nominale, zijdelingse buigzaamheid van de veer, zijn de
volgende:

fh (mm/103 daN)
≥ 35
< 35

a (mm) b (mm)
10
5

20
15

De zijdelingse buigzaamheid krijgt men door toepassing van de volgende formule:
fh = 1/2 . {10/(F2 - F1) + 10/(F4 - F3)} in mm/103 daN
(de krachten F1, F2, F3, F4 zijn uitgedrukt in 103daN).

4.2.2.4.7. Drift
De richting, de rotatiehoek en de kracht worden gemeten met een daartoe bestemd toestel dat vooraf
door de N.M.B.S. werd goedgekeurd. (zie schema in bijlage 2)

4.2.2.4.8. Controle op de gaafheid
4.2.2.4.8.1. Magnetoscopisch onderzoek (bijzonderheden bij § 4.2.2.4.8.1. van de fiche)
Op elke veer, na korrelstraling en voor het aanbrengen van de corrosiewerdende bekleding.
Als een magnetoscopisch onderzoek is voorgeschreven (zie § 4.2.2.2 wordt het uitgevoerd volgens de
methode die vermeld is in bijlage B van UIC-fiche nr 822-0; die methode moet vooraf door de N.M.B.S.
worden goedgekeurd.

4.2.2.4.9. Controle op de afmetingen (aanvulling bij § 4.2.2.4.9. van de fiche)
De controle gebeurt na het aanbrengen van de corrosiewerende bekleding.
Onder een drukkracht P3 wordt met een 0,10 mm dikke ijkspie gecontroleerd of er geen speling is tussen
elke eindwinding en de aangrenzende winding.
Als volgens de tekening de helling moet worden gemeten van de twee steunvlakken ten opzichte van de
aslijn van de fictieve cilinder rakend aan de windingen, dan wordt daarvoor de hierna beschreven
methode met de vaste winkelhaak toegepast.
De veer wordt op een plat oppervlak geplaatst en tegen een kolom gedrukt die loodrecht op dat opervlak
staat. Ze wordt verdraaid tot ze in de stand komt waarbij de afstand tot de bovenste winding het grootst
is. Die afstand moet kleiner zijn dan de op de tekening aangegeven maximumwaarde. De meting moet
verricht worden op een veer die achtereenvolgens op de twee steunwindingen wordt geplaatst.
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FIGUUR 2
4.2.2.4.10. Trek (bijkomende §)
De trekproef moet overeenkomstig de aanwijzingen van, norm NBN A11-101 worden uitgevoerd.

4.2.2.4.11. Kerfslagwaarde (bijkomende §)
Deze kerfslagproef moet overeenkomstig de aanwijzingen van norm NBN A11-104 worden uitgevoerd.

4.2.2.4.12. Chemische samenstelling (bijkomende §)
De chemische samenstelling op het produkt wordt door een door de N.M.B.S. erkend laboratorium
gecontroleerd overeenkomstig de geldende NBN-normen.

5. Levering ( aanvulling bij § 5 van UIC-fiche 822-0)
5.2. Verpakking van de veren
Behoudens andersluidende voorschriften in de bestelling of in de bijgevoegde documenten, moeten de
veren van klasse 1 en 2A afzonderlijk worden verpakt. Daarop moeten naast de wikkelrichting ook de
op de veren aangebrachte merktekens voorkomen.

6. Waarborg (aanvulling en wijziging van § 6 van UIC fiche 822-0)
1e alinea (wijziging)
De waarborgperiode voor de veren van klasse 1 en 2A wordt van 1 op 3 (drie) jaar gebracht.
5e alinea (nieuwe tekst)
Als het tegensprekelijk onderzoek bevestigt dat de fouten wel degelijk te wijten zijn aan de fabricage of
aan een gebrek aan kwaliteit van de beschermbekleding, worden de gebrekkige veren definitief
geweigerd.
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BIJLAGE 1 : Voorwaarden voor homologatie van de staalsoorten van klasse 1 KWALIFICATIE VAN DE FABRIKANTEN VAN DE VEREN VAN KLASSE 1, 2A EN
2B

1. Inleiding
1.1. Homologatie van de staalsoorten
De staalstaven voor de homologatieproeven worden vervaardigd in dezelfde omstandigheden als die
welke voor de industriële fabricage gelden.
De staalsoorten worden slechts goedgekeurd nadat ze voldaan hebben aan de proeven volgens punt 2
van deze bijlage.

1.2. Kwalificatie van de fabrikanten van veren van de klassen 1, 2A en 2B
1.2.1. Algemeen
Als de fabrikant wordt gekwalificeerd voor de levering van veren van een hogere klasse, geldt die
kwalificatie ook voor de levering van veren van al de lagere klassen. (rangschikking van de klassen in
dalende volgorde : 1, 2A, 2B).
De proeven worden op kosten van de fabrikant uitgevoerd.
Deze kwalificatie kan worden ingetrokken als er van een bepaalde bestelling meer dan 1% van de veren
gebroken of gescheurd zijn tengevolge een fabricagefout.

1.2.2. Kwalificatie voor de levering van veren van klasse 1
De kwalificatie wordt toegekend als de in punt 3 van deze bijlage vermelde proeven positief uitvallen.

1.2.3. Kwalificatie voor de levering van veren van klasse 2A en/of 2B
De kwalificatie wordt toegekend als de in punt 4 van deze bijlage vermelde proeven positief uitvallen,

2. Homologatie van het staal
2.1. Bewerken en gieten van het metaal
- Beschrijving van de gebruikte installaties en van de bewerkingsmethode.
- Eventueel bijkomende verrichtingen (braseren met gas, vacuümbehandeling, enz...)
- Gietmethode
- Afmetingen van de produkten.

2.2. Fabricatie van de staven
- Walsinstallatie
- Afwerking
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2.3. Controle tijdens de bereiding en de fabricage

2.4. Uit te voeren onderzoeken en proeven
2.4.1. Controle op de chemische samenstelling
Volgens de diameter van de draad, behoort het staal tot één van de volgende soorten:
45 SCD 6 of 50 SCD 6.
De chemische samenstelling op het produkt moet voldoen aan de voorwaarden van tabel 1 van 1.7.1.1
van deel 1.

2.4.2. Bepaling van de insluitselzuiverheid
2.4.2.1.
Door micrografisch onderzoek volgens NF A 04-106; voor elk soort insluitsel A, B, C en D moet de
index kleiner zijn dan 2 (volgens NF-106, blad 1 of ASTM E 45-76 method A).

2.4.2.2.
Door magnetoscopisch onderzoek volgens de paragrafen 5-6 van norm NF A 35-571 op een getrapt
proefstuk, met aanwijzing van het aantal afwijkingen en de lengte ervan; die proef wordt slechts
uitgevoerd op staven met een diameter ≥ 35 mm.

2.4.3. Ultrasoononderzoek (op staven met een diameter > 20 mm)
Bij het ultrasoononderzoek worden de staven diametraal gesondeerd bij een frequentie van 5 Mhz met
een sonde van 10 mm diameter.
Er mag geen spoor zijn van :
• afwijkingen die groter zijn dan de waarden gemeten tegenover een gat met platte bodem van 1,2 mm
diameter, dat tot halverwege een proefstuk is geboord dat tot dezelfde soort behoort als de
gecontroleerde staven;
• een vermindering van de bodemecho's van meer dan 50 %.

2.4.4. Magnetoscopisch onderzoek
De magnetoscopische controle moet met wisselstroom worden verricht:
- door cirkelmagnetisering (de stroom loopt door de staven) voor het opsporen
van langsfouten;
- door langsmagnetisering (de staven gaan door een magnetiserende wikkeling)
voor het opsporen van dwarsfouten.
De magnetische inductie gemeten met een sonde van Hall- effect in spleten
met een breedte van 1 mm en een diepte van 5 mm, moet 150 x 104
Tesla bedragen.
Er mag geen enkele afwijking worden waargenomen (foutspectrum).
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2.4.5. Mechanische eigenschappen
Na een warmtebehandeling van harden en ontlaten onder de volgende, als aanwijzing opgegeven
voorwaarden:
• afschrikken in olie;
• temperatuur voor afschrikken: 875° C;
• duur van het autenitiseren: 2 minuten per millimeter diameter met een minimum van 30 minuten;
• ontlaattemperatuur: 450 +/- 20° C gedurende 1 uur, bij die temperatuur en luchtkoeling.
De mechanische proeven op de volgens § 5.3.2 van norm NF A 35-552 genomen proefstukken, moeten
de volgende resultaten geven:

Rm
Re 0,2%
A
HRc
KCU bij 20° C

≥ 1400 N/mm²
≥ 1150 N/mm²
≥ 6 %
tussen 44 en 47
≥ 10 J (1)

(1) Gemiddelde van de 3 proefstukken.

2.4.6. Eigenschappen van de vermoeiingsterkte
Op de 3 proefstukken, volgens fig. 3, genomen van staven die volgens punt 1.2.5. werden behandeld,
mogen er geen scheuren of breuken te zien zijn na 107 cycli van golftorsie tussen 60 - 27 = 33 hbar en
60 + 27 = 87 hbar.
De proefstukken die niet conform met tekening nr 770.610 van de fig. 3 zijn, moeten door de N.M.B.S.
worden goedgekeurd.
Frequentie van de golftorsieproef ongeveer 25 Hz.

3. Kwalificatie voor de levering van veren van klasse 1
3.1. Fabricageinstallaties voor veren
3.1.1. Nazicht van de herkomst en de homologatie van het staal
3.1.2. Beschrijving van de vormmiddelen van de veren
3.1.3. Installatie voor de thermische behandelingen
3.1.4. Beschrijving van de meetmethodes en - toestellen
3.1.5. Beschrijving van de beschermingsmiddelen tegen corrosie
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3.2. Uit te voeren onderzoeken en proeven op veer
De kandidaat leverancier dient gratis een veer te leveren, waarop de hierna volgende proeven door het
laboratorium van de NMBS uitgevoerd worden.
Indien de grondstof moet gehomologeerd worden, dan gebeurt dit volgens §2 van bijlage 1.

3.2.1. Controle op de chemische samenstelling
Zie 2.4.1

3.2.2. Micrografisch onderzoek
Controle op de ontkoling: geen enkele volledige ontkoling is toegestaan; een gedeeltelijke
ontkoling mag als ze kleiner is dan 0,15 mm.

3.2.3. Magnetoscopisch onderzoek
Zie 2.4.4.
De woorden “door de staven” en “de staven” zijn te vervangen door resp. “door de veren” en
“de veren”.

3.2.4. Controle op de mechanische eigenschappen
De vereiste mechanische eigenschappen zijn beschreven in alinea 2.4.5.

3.2.5. Eigenschappen van de vermoeiingssterkte
Zie 2.4.6.
De woorden “genomen van staven” moeten vervangen worden door “genomen van veer”.

4. Kwalificatie voor de levering van veren van klasse 2A en 2B
4.1. Fabricageinstallaties voor veren
4.1.1. Beschrijving van de vormmiddelen van de veren.
4.1.2. Beschrijving van de ovens voor warmtebehandeling.
4.1.3. Beschrijving van de controleprocédés en van de meettoestellen.
4.1.4. Beschrijving van de beschermingsmiddelen tegen corrosie.

4.2. Uit te voeren onderzoeken en proeven.
Vier prototype-veren zijn gratis te leveren.
Indien het prototype-veren van klasse 2A betreft, dan is de tekening 313.2.102 M van toepassing.
Indien het prototype-veren van klasse 2B betreft, dan worden de 4 prototype-veren door de NMBS
gekozen uit de fabrikatie van een proefbestelling.

4.2.1. Micrografich onderzoek op veer
Controle op de ontkoling: geen enkele volledige ontkoling is toegestaan; een gedeeltelijke
ontkoling mag als ze kleiner is dan 0,15 mm.

4.2.2 Magnetoscopische onderzoek op vier veren.
Zie 2.4.4. De woorden “door de staven” en “de staven” zijn te vervangen door resp. “door de
veren” en “de veren”.
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4.2.3. Controle van de hardheid op de veer
Zie Deel 2, §2.2.3.2. van deze technische bepaling.

4.2.4. Vermoeiingsproef op drie veren
Vermoeiingsproeven op de veren van klasse 2A en 2B:

Schaal
1
2
3

Basisbelasting
RV of NBV
RV of NBV
RV of NBV

Veranderlijke
belasting
+/- 10%
+/- 20%
+/- 30%

Aantal cycli
2 x 106
1 x 106
1x 106

RV : rijklaar voertuig voor locomotieven en voertuigen die rijden onder tarra
NBV: normaal belast voertuig voor alle andere voertuigen (wagens, rijtuigen,..)
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BIJLAGE 2 : Schema van de driftcontrole-inrichting

De afmetingen en toleranties van de centreergeleiding (diameter en hoogte) zijn op de tekening
voorgeschreven.
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BIJLAGE 3 : Bescherming tegen corrosie
1. BESCHERMING TEGEN CORROSIE VOOR VEREN KLASSE 1 EN 2A
Deze bescherming wordt toegepast voor :
- de veren van klasse 1 en 2A
- de veren van klasse 2B en 3 voor dewelke op de tekening vermeld wordt : "bescherming tegen corrosie
volgens klasse 2A"
Behoudens anders vermeld op de tekening, is de tint grijs RAL 7022.
Het verven heeft plaats na staalkorrelen volgens de voorschriften bepaald in § 2.2.3.1 ; indien nodig moeten de
veren zorgvuldig ontvet worden om alle vet en stofdeeltjes te verwijderen.
De bekleding bestaat uit 2 lagen verf op basis van epoxyhars, aangebracht door airless-verstuiving:
- een eerste anticorrosielaag zonder chromaat ( basis en verharder);
- een eindlaag (basis en verharder).
De totale dikte van de bekleding moet groter zijn dan 80 µ (2 x 40 µ droog.).
Het aanbrengen en het drogen moet gebeuren in volgende omstandigheden:
- temperatuur hoger dan 15° C;
- vochtigheidsgraad lager dan 70%.
Eigenschappen van de verffilm in droge toestand:
- decoratieve eigenschap:
 uitzicht: uniform, zonder korrels;
 tint: zie RAL-code vermeld op de tekening;
 glans: mat < 10 bij een invalshoek van de verlichtingsbundel van 60 °
- mechanische eigenschapppen:
 aanhechting: ISO klasse GTO
 weerstand tegen vervorming:
 plooiproef op een cilindrische doorn met diameter 10 mm;
 plooiproef op een konische doorn;
 indeukproef tot een diepte van 7 mm; geen enkele vervorming, scheur, barst, loskomen, is
toegelaten;
 schokweerstand 1 kg:
 rechtstreekse schok (val van 50 cm);
 onrechtstreekse schok (val van 30 cm); geen enkele vervorming, scheur, barst, loskomen, is
toegelaten;
 weerstand tegen steenslag : < 2
 PERSOZ-hardheid: 160 sekonden.
- verouderingseigenschap:
 weerstand tegen zoutnevel gedurende 1000 uren (korrosie op het kruis kleiner dan 3 mm
aanhechting na de proef klasse GTO.
De lijst van de gekwalificeerde leveranciers kan op aanvraag ter beschikking gesteld worden.
Pagina 24 van 28

C-00.96.20-069M_NL_1_1_/

Technische Bepaling D-1 Uitgave 04/2013

Pagina 25 van 28

C-00.96.20-069M_NL_1_1_/

Technische Bepaling D-1 Uitgave 04/2013

2. BESCHERMING TEGEN CORROSIE VAN SCHROEFVEREN KLASSE 2B
EN 3
Tenzij anders vermeld op de tekening, zullen de veren van klasse 2B en 3 beschermd worden met roestwerende
verf, nr. 0192434:
Sneldrogende roestwerende grondverf voor ijzer 019.24.34
Beschrijving: roestwerende grondverf vrij van loodsiccatief en van zinkchromaat.

Algemene eigenschappen van de droge verffilm :
Uitzicht: gelijkmatig - zonder korrels.
Tint: bleekgroen .
Glans: mat tot satijnachtig.
Soepelheid: diam. 10 mm, geen barsten noch loskomen.
Indeukweerstand: min. 3,5 mm.
Hechting op staal en aluminium: ISO Klas O.
Zoutnevel: min. 250 h, max. 1 mm roestvorming rond de kras.
Laagdikte: 60 micron.

Een lijst van leveranciers kan op aanvraag ter beschikking gesteld worden.
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BIJLAGE 4: Tabel van controles en proeven
Aard van de controles en
de proeven

Onderzoek van de
doeltreffendheid van de
korrelbestraling
Oppervlaktehardheid
Elasticiteit met
korte belastingstijd
Axiale
buigzaamheid
Zijdelingse buigzaamheid
Hoogte onder
last P

Klasse

1
X

2A
X

X

X

X

Aantal door de fabrikant te
controleren veren voor partijen van
de volgende omvang

2B
X

3
X
(2)

1 tot 50
1 / partij

X

X

5

X

X

5

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Driftkracht
- richting
- rotatiehoek
- kracht
Magnetoscopisch
onderzoek
Uitzicht en geometrische

alle veren
8
alle veren
8
alle veren
8
alle veren
alle veren

>150
3/partij

Certificaat EN
10204 3.1 B
(3)

12
(3)
12
(3)
12
(3)
( 3)

X
Duurzaamheid

5

51 tot 150
2 / partij

Te ontvangen
dokumenten of
aantal veren na te
zien door de
NMBS

X
(1)

X
(1)

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

5

X
(1)

X

8

12

alle veren
alle veren
alle veren
alle veren

X
(1)

(3)
Certificaat EN
10204 3.1 B

alle veren
(3)

eigenschappen
Chemische samenstelling
Trekproef en
kerfslagproef
Kernhardheid
Beschermbekleding dikte uitzicht

X
X
X

8
1 / partij
1 / partij

X

1 / partij

X

X

X

X

5

5

8

12
3.1 B op produkt
3.1 C op produkt
3.1 C op produkt
12

(3)

(1) Proef uitgevoerd indien voorzien in de prijsaanvraag en/of de bestelling (of de daarbij
gevoegde documenten).
(2) Noodzakelijk voor de ophangingsveren; en indien voorzien in de bestelling voor de andere.
(3) 5, 8 of 12 stuks na te zien (volgens grootte van de partij).
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