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Headcheck (RCF) 
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Squats (RCF) & Studs (squat type defects - geen RCF) 
 

Initiële oneffenheid leidt in toenemende mate tot 

slagwerking,  initiatie van vermoeiingsscheuren en leidt 

uiteindelijk tot spoorstaafbreuk. 

Als gevolg van structuuromzetting aan het 

oppervlak, ontwikkelt zich net onder het oppervlak. 

Leidt tot slagwerking, niet tot transversale breuk. 
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Golfslijtage 
 

Wielslip gerelateerd (Rutting). 

– Binnenbeen in bogen 

– Torsie resonantie wielstel 

– Stick-slip oscillatie 

– In rechtstand met hoge mate van aanzet (tractie 

ligt tegen slipniveau aan Ftangentiaal ≈ Fwrijving) 

Wielslip gerelateerd (Roaring Rails). 

– Rechtstand / ruime bogen 

– Buiggolf spoorstaaf (pinned-pinned resonance) 

– Hoge frequentie / golflengte (30-40mm) 
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Slijtagedeeltjes op de voet van de tongspoorstaaf van een kruiswissel. 
 

 

Opgeruwde rijkant t.g.v. abrasieve slijtage 

Zijdelingse (flens) slijtage 
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VOORBEELDEN 

Van begrip naar beheersing 
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Verbeterde loopstabiliteit door verhoging uitdraaiweerstand draaistellen: 

 

 

 

 

 

>> instelkrachten tijdens bogenloop 

>> tangentiële spanningen en slip 

>> RCF belasting in het wiel-railcontact 

> slijtage aan wielen en spoorstaven 

 

Sub-optimalisatie vs. Synergie  
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Primaire vering / Zwenkarmlager 
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Optimalisatie gedrag primaire vering  
‘Frequency selective stiffness’ 

Hydraulisch zwenkarmlager (Hydro-lager) 
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Beoordeling baanvriendelijkheid 

I. Modelling III. Measuring II. Parameter 

research 

IV. 

Validation 
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Beoordeling RCF (Headcheck) schade-initiatie  
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Beoordeling Baanvriendelijkheid bogenloop 
 

Tgamma-waarden voor het linker voorwiel van een motordraaistel tijdens het doorlopen van 

een rechterboog met een straal van 1500 meter. Rood: bestaande zwenkarmlagers met 

radiale stijfheid 30 MN/m. Groen: zwenkarmlagers met radiale stijfheid 2.8 MN/m. 
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FSS impact 

RCF schade index (Tγ) voor verschillende waarden van radiale stijfheid en voor 

verschillende boogstralen.  
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Toepassing van een hydraulisch zwenkarmlager leidt tot een 

spectaculaire verbetering van de baanvriendelijkheid van 

het VIRM4-materieel.  

 

Zonder dat het voertuiggedrag op recht spoor negatief 

beïnvloed wordt, 

 

resulteert dit in een sterke afname van slijtage en RCF 

belasting voor zowel wiel als rail. 

 

De maatregel is relatief eenvoudig te implementeren. 
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Valorisatie 

Op basis van de conclusies van dit onderzoek heeft NS besloten dat: 

19 

IC-NG wordt uitgerust met hydro-lager 

VIRM 2/3 wordt omgebouwd met hydro-lager 
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Abnormale slijtage wisseltongen 
 

Afname standtijd met factor vier t.o.v. situatie tot 2014 
(als het meest extreme geval wordt genoemd: 1 mm zijdelingse slijtage in 9 dagen!) 

 

• Mogelijke dominante factoren t.a.v. belasting en 

schadeontwikkeling zijn o.a.  

• voertuigtype,  

• snelheid,  

• rijrichting,  

• alignement (opvolging van korte bogen) 

• tonnage,  

• smering,  

• aslast,  

• trek/ duw operatie,  

• wiel-rail profielen. 
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Gevoeligheidsanalyse / kwantificering parameters 

I. Baaninspecties 

 

II. Beoordeling van operationele gegevens (historie onderhoud /  

treinbewegingen) 

 

III. Voertuig-baan simulaties 
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Onderhoudsgeschiedenis van een van de extreem snelle ‘slijters’ 
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Conclusie 

• Voor de beoordeelde situatie is vastgesteld dat enkel de 
aanwezigheid van (flens) smering de slijtagebelasting dusdanig 
vermindert dat abnormale slijtage kan worden voorkomen. 

 

• De overig beoordeelde parameters leveren hieraan geen 
significante bijdrage. 
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Railkopslijtage 

Gemeten profielen; 

Doelprofiel is weergegeven in rood, het profiel aan het buitenbeen in blauw, aan 

binnenbeen in zwart. 
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Profielverandering vs. RCF belasting 

Op basis van het niveau van Tγ wordt voor de ongesleten situatie geen scheurinitiatie 

verwacht. 

 

Voor de gesleten situatie van het railprofiel (aan binnen- en buitenbeen) treedt een sterke 

toename op van de RCF belasting aan het buitenbeen.  
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Profielverandering vs. scheurvorming(II) 

Scheuren en uitbrokkelingen (‘Spalling’)in het binnenbeen van 

een boog (R=300m , metrobaan). 

In blauw het nominale railprofiel, in groen 

het gemeten profiel aan het binnenbeen, in 

rood het gemeten profiel aan het 

buitenbeen. 
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Gevolg van een sterk afgesleten ‘platte’ kop van het railprofiel 
aan de binnenzijde van de boog. 

Voor de gesleten situatie ten opzichte van die met nieuwe railprofielen geldt een: 

 

• Sterke afname van de mate van sturing; dit blijkt o.a. uit de toename van de 

aanloophoek; 

• Sterke toename van het niveau van de optredende dwarsslip;  

• Sterke afname van de langsslip. 

 

De dominante slip is daarmee gericht in dwarsrichting. Als gevolg hiervan zal de verwachte 

scheurgroei zich in langsrichting manifesteren. Dit wordt bevestigd door het 

aangetroffen schadebeeld in de baan.  

 

Scheuren en uitbrokkelingen 

(‘Spalling’)in het binnenbeen van 

een boog (R=300m , metrobaan). 
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Normaalkwaliteit vs. kopgehard 

Kopgeharde spoorstaven presteren t.o.v. de normale kwaliteit beter wat betreft weerstand tegen 

scheurinitiatie.  

Het gedrag van deze kwaliteiten met betrekking tot scheurgroei, de fase volgend op scheurinitiatie, 

is echter niet altijd gunstiger.  

Dit maakt dat de toepassing van kopgeharde spoorstaven een accurate instandhouding vereist: 

planmatig en tijdige uitvoering van correctief en preventief onderhoud. 
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Tot slot 

De onderlinge relaties binnen het systeem voertuig-baan / wiel-rail zijn complex; 

 

Veranderingen hebben soms onverwachte /onbegrepen neveneffecten; 

 

Inzicht in het systeem is vereist om te komen tot oplossingen; 

 

Onderzoek en samenwerking is daarin essentieel. 
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Contact Mechanics 2018 
Connecting science and practice on rail-wheel-interaction 

Onderzoekers en engineers in 

wheel-rail systems 

– Presentaties en expert sessies 

Onderwerpen, o.a. 

– Ontwikkeling van in-service 

monitoring van wiel/rail 

– Beheer en onderhoud van rails 

– Trillingen en geluiden 

– Case studies  

 

Delft 

– 24-27 september 2018 

https://cm2018.org/#home 
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