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NieuweNieuwe stalenstalen oplossingenoplossingen voorvoor de de wegenwegen
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Inhoudstafel

1)  Wegveiligheid verbeteren

2)  Werkingsprincipe

3)  Huidige en toekomstige staalsoorten
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Efficiëntie ? Efficiëntie ? Efficiëntie?
=> Nieuwe norm EN1317

Wegveiligheid verbeteren

3 scenario's

After

During

Before

RoadCarDriverHaddon 
Matrix
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1) Arcelor werd door klanten aangesproken

2) Arcelor heeft een veiligheidsexpertise opgebouwd
door de ontwikkeling van nieuwe staalsoorten
(hogere elasticiteitsgrens, grotere rek)

3) Arcelor heeft dan beslist de andere 
veiligheidsmarkten te analyseren.

Waarom interesseert Arcelor zich voor
stalen vangrails
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4) Sinds 2000 is de markt van de geleideconstructies
beter bepaald dankzij de nieuwe Europese norm
EN1317.

Arcelor heeft dan beslist zijn veiligheidsexpertise op
deze markt te gebruiken

Waarom interesseert Arcelor zich voor
stalen vangrails
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Wat is de positie van Arcelor op de markt
Arcelor

-Administraties

-Ondernemers

Europese producenten
van stalen uitrustingen
voor de wegveiligheid

Belgische verkoper

MS³

Producenten van Stalen
vangrails

=> leaders in Europa

Producenten van 
bijkomende uitrustingen
(schokabsorbeerders, 

terminals,…)

Bv: MS³
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Europese
verkopers

Lokale verkoopers

Europese klanten

Staalproducenten
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Einde van de eerste vangrail generatie
1960
1970

BEGIN
2005

EINDE
2010

1960

Wegveiligheid verbeteren
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Keuzecriteria voor de Europese administraties
• Geen oplossingen kunnen alle voordelen hebben 
• Maar er bestaan veel producten 
• De vroegere nadelen worden geleidelijk opgelost

Bescherming van de motorrijdersveiligheids-
complementen

Recycling
Duurzaamheid
Esthetica

Botsproeven voor de certificatiekwaliteitscontrole

OnderhoudBijkomende
functies

Na de 
norm

Uitgangsbotshoek

Kerend vermogen (zwaar voertuig)
Schokindex (licht voertuig)Basisveiligheid

Terminals

Kwaliteit van de onderdelen

Vervorming van het voertuig

Voor de 
norm

Het verbeteren van de wegveiligheid
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Voorbeelden van kosten van onveiligheid
• Ontploffing : AZF fabriek = 1,6 M Euros
• Wegen : ieder jaar in Europa = 160 M Euros

Kosten voor de Europese wegonveiligheid = 100 maal meer dan de AZF 
kosten

Het publiek is banger voor de risico’s van ontploffingen
• gevoeliger voor het begrip van ernst dan van frequentie
• persoonlijk beheersingsgevoel

Risico = frequentie x ernst x tijd van blootstelling

Wegveiligheid verbeteren
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1)  Wegveiligheid verbeteren
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3)  Huidige en toekomstige staalsoorten
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Niet relevant
Mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

ideaal maar
fysieke

tegenstrijdigheid

Geen
mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

Zachte schok
(F )

Harde schok
(F )

Breekbaar
materialen

Rekbaar
materialen

(*) PRINCIPE N°1
Kinetische energie = opname energie

mv2/2 (constante) =F.s
Kleine F & s kunnen niet veel energie

opnemen

Werkingsprincipe
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Wat betekend de waarde van de ASI (schokindex)
• Als W vermindert, stijgt de schokindex
• Het is belangrijk de echte waarde van de schokindex te 

geven

0,
0

0,
5

1,
0

1,
4

1,
9

KLASSE A KLASSE B KLASSE C

Werkingsprincipe
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Niet relevant
Mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

ideaal maar
fysieke

tegenstrijdigheid

Geen
mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

Zachte schok
(F )

Harde schok
(F )

Breekbare
materialen

Rekbare
materialen

Doel van het staal
Beter kerend vermogen

Doel van het beton
Zachte schok

Werkingsprincipe
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Niet relevant
Mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

ideaal maar
fysieke

tegenstrijdigheid

Geen
mogelijkheden

voor de 
verplaatsing

(s )

Zachte schok
(F )

Harde schok
(F )

Breekbare
materialen

Rekbare
materialen

Doel van het staal
Beter kerend vermogen

Doel van het beton
Zachtere schok

Werkingsprincipe

Nieuwe stalen oplossingen
Hoger kerend vermogen

maar hogere schok

Nieuwe betonnen oplossingen
Zachtere schok met 

Hogere verplaatsingen
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Werkingsprincipe

4° : auto op vangrail3°: busVervormend
obstakel

(s )

2° : auto op starre muur1°: Auto scooter Onvervormend
obstakel

(s )

Vervormend voertuigOnvervormend voertuig

De verplaatsingen van de vangrails verminderen de waarde van de schok
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Basisprincipes voor de stalen vangrails

1) Plastische vervorming van de palen
2) De rail komt los van de paal
2) Kabel-effect (elastische vervorming)

Werkingsprincipe

20 °



9

Page 17
MS3

Werkingsprincipe

Basisprincipes voor de stalen vangrails

Zwaar voertuigLicht voertuigWerkingsprincipe

Kabel-effectAfstandshouder

Vangrail type H

Kabel-effect

Vangrail type N
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Werkwijze voor de ontwikkeling
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Samenvatting van Stalen vangrails

Centraal
(H2-H3-H4a-H4b)

Lateraal
(H2-H3-H4a-H4b)

Lateraal voor
bruggen

(H2-H3-H4a-H4b)

Deze produkten zijn reeds aanwezig op de Belgische markt

ASI A

ASI A
ASI B
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Bijkomende uitrustingen

Verbeteringen bij de 
autofabrikanten

Boven 50 km/u is een bijkomende oplossing nodig

grens van het autoberoep

90 %

80 km/h

99 %

100 
km/h

22 %2 %Kans op overlijden bij
frontale botsing

60 km/h50 km/h

Frontale botsingen
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Schokabsorbeerders bij frontale botsing

Problemen
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Traditionele oplossingen

Deze oplossing leidt
tot te grote

deceleraties met 
risico van 

overschijding

Schokabsorbeerders bij frontale botsing
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Kwaliteitseisen voor het staal
Stijging van de staalkwaliteit = lichtere stalen

vangrails met betere eigenschappen

New steel for cars 
What about construction ? 

X

X
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De galvanisatie

beschermingsprincipes:
Het zink (Zn) beschermt het staal door 2 mechanismen
• De bescherming door een barrier effect : isoleert staal van het

agressieve milieu.

• Sacrificiële bescherming van staal door Zn (oxydatie van Zn
in plaats van het ijzer)

Acier
Zinc

O2 H2O

OH-

Zn → 2e- + Zn2+

Acier

Zinc

O2

H2O

Zn → 2e- + Zn2+

H2O
O2

Deze beschermingen hebben een goede staal- en coating kwaliteit nodig
die bij Arcelor beschikbaar zijn
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Voordelen van pre-galvanisatie
-Kwaliteit van de voorbereiding van het oppervlak
-Eenvormige diktes
-Grote toegelaten vervorming
-Verschillende coatings

Deze voordelen worden verkregen danzij een
betere kontrole van de fabricatie processen
van Arcelor

Gevolgen voor de Arcelor produkten
-Arcelor kan vooraf gegalvaniseerde staalplaten
aanbieden aan de vangrailproducenten

Voor een zeer goede duurzaamheid : 
vooraf gegalvaniseerde stalen vangrails
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BedanktBedankt voorvoor uwuw aandachtaandacht

Contact

• Arcelor : joseph.marra@arcelor.com

• MS³: sener@metal-s3.com


