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Inhoud 

a. Inleiding  (waarom) 

 Schadebeelden in wissels 

b. Opzet van simulaties (hoe) 

 Inleiding in systematiek (opzet wisselmodel (geometrie, stijfheden), 

voertuigmodel, interface en gebruiksparameters (snelheid, tractie). 

c. Casus – optimalisatie kruiswissel 

d. Overige voorbeelden 

 Ontwerp vs. belasting (wissels NG) 

 Slijtage (wissels Adam) 

 Scheurvorming (materiaalkeuze) 

e. Tot slot 
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Opbouw van het wissel 

Tongbeweging – Tussen(boog)spoorstaaf - Puntstuk 
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Milieu 

Beschikbaarheid 

Veilige  

berijdbaarheid 

Kosten 

Kosten 

Slagwerking 

Breuk 

SLIP 

SPANNINGEN 

 

KRACHTEN 

Voertuig- 

eigenschappen 

Interface- 

eigenschappen 

Infra- 

eigenschappen 

Onderhouds- 

aspecten 

Instandhouding spst. 

Vermoeiing/ Slijtage 
Scheurvorming  

Profielafwijking 

Controle defecten 

Falen 

Performance van het wissel (wiel-rail interface) 
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RCF - Headchecks in een wisseltong 
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Slijtagedeeltjes op de voet van de tongspoorstaaf van 

een kruiswissel. 

Opgeruwde rijkant t.g.v. abrasieve slijtage 

Zijdelingse (flens)slijtage 
 

Uitbrokkelde tong als gevolg van slijtage en 

plastische vervorming. 
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●  Baanvriendelijkheid 

●Onafgeveerde massa 

●Wear nr. Tγ 

●  Aslast 

●Rijsnelheid 

●  Wielprofiel 

●  Tractie 

●ABI / WSP 

●  Smering 

●  Adhesiemanagement  

●  Glad spoor / vervuiling 

  

  

 

 

●    

●   

●   

●   

●   

●   

●   

 

 Railprofiel 

 Railmateriaal 

 Spoorwijdte 

 Alignement 

 Spoorligging 

 Bovenbouwconstructie 

Stijfheid onderbouw 

 

●    

●                               

●       

●    

 

Aanwezigheid ontkoolde zone 

Instandhouding railprofiel 

Slijtage grenswaarden 

Regelgeving 

 

Milieu 

Beschikbaarheid 

Veilige  

berijdbaarheid 

Slagwerking 

Breuk 

SLIP 

SPANNINGEN 

 

KRACHTEN 

Voertuig- 

eigenschappen 

Interface- 

eigenschappen 

Infra- 

eigenschappen 

Onderhouds- 

aspecten 

Instandhouding spst. 

Vermoeiing/ Slijtage 

NDO 

Inspectie 

Herprofileren 

Oplassen 

Vervangen 

UIC 712 

•HC 

•Squat 

•Golf 

•Flens 

Controle defecten 

Kosten 

Falen 

Kosten 

Wiel-Rail 

contact 

Factoren van invloed op de performance van het spoorstaaf-loopvlak 
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Waarom simulaties 

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

 

• Met behulp van simulaties kunnen afzonderlijke parameters worden onderzocht en 

kan hun invloed worden gekwantificeerd; 

 

• Dit biedt inzicht in het systeem; bijv. het effect van aanpassing in ontwerp, 

veranderingen in gebruik. 

 

• Komen tot een onderbouwde keuze voor oplossingen/ beheersmaatregelen 
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TRAIN-TRACK DYNAMIC SIMULATION 

Van begrip naar beheersing 
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3D-simulatie van het dynamisch gedrag van railvoertuigen 
 

Commerciële software: bijvoorbeeld VAMPIRE Pro, SIMPACK 

 

Input 

Baan- en voertuigmodellen 

Wiel-rail contact (tabellen) 

 

Output 

Relatieve bewegingen van de voertuigonderdelen 

Krachten, slip in het wiel-railcontact 

Slijtage index Tγ 

 

 



DEKRA Rail 

Page 11    © 2014 DEKRA        04.06.2019 

Wiel-rail contact 

Verschillende opties 

− Conisch wielprofiel of gemeten wielprofiel op gemeten railprofiel 

− Lineaire of niet-lineaire relatie tussen slip en slipkracht 

− Individueel gelagerde wielen of conventionele wielstellen 

− Wrijvingscoefficient constant of contactpositie-afhankelijk 

− … 

 

Keuze is afhankelijk van het doel van de analyse en de beschikbare input. 
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Voertuigmodel 

• Voertuigcomponenten worden gemodelleerd als rigide of flexibele 

lichamen: voertuigbak, draaistel, wielstel, etc.  

 

• Verbindende elementen tussen deze lichamen 

 

• Beschrijving van het werkelijke gedrag/ karakteristiek van: veren, 

dempers, stangen, aanslagen, massa's, zwaartepunten.  
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Baanmodel 

• Individuele input files voor alignement en spooronregelmatigheden 

• Railprofielen (tongen/ aanslagspst.  vleugel, punt) 

• Wisselgeometrie; e.g. doorrijdwijdtes, strijkmaat 

• Baanstijfheid 



DEKRA Rail 

Page 14    © 2014 DEKRA        04.06.2019 

VAMPIRE 3D animation 

 



DEKRA Rail 

Page 15    © 2014 DEKRA        04.06.2019 

Beoordeling met degeneratiemodellen  
 

Type I slijtage (mild) dominant regime voor de stijgende lijn van de schadefunctie 

 

Type II slijtage (severe) dominant voor de dalende lijn. 

 

Type III (catastrophic) voor Tγ > ≈200 

15 

R220 - RCF crack initiation fatigue model (Burstow) 
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Casus - Optimalisatie kruiswissel 
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Aanleiding 

Een kruiswissel in  een metrotunnel vertoont reeds kort na vernieuwing 

overmatige slijtage 

Functionaliteit en beschikbaarheid van het kruiswissel staat onder druk 

Essentiële schakel in de bedrijfsvoering 
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de kwaliteit van de procesvoering rond de vernieuwing van het kruiswissel: 

onduidelijke rolverdeling/ verantwoordelijkheden tussen wisselbouwer en 

ontwerpende partij(en). 

kwaliteit van het wisselontwerp, 

het effect van de krappe spoorwijdte toegepast in het kruiswissel (1432mm tegen 

1435mm in rest van de tunnel) 

de  geometrische as-built situatie.  

Twijfels aan.. 
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1. Wat is de oorzaak van de optredende overmatige slijtage in het 

kruiswissel? 

 

2. Wat is de kwaliteit van het huidige wisselontwerp, is optimalisatie 

mogelijk? 

Onderzoeksvragen 
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• Informatie verzamelen (inspectie kruiswissel, metingen, documentatie, 

ontwerptekeningen, voertuigparameters) 

 

• Opstellen baan/kruiswissel model en voertuigmodel 

 

• Uitvoering VAMPIRE simulatie  

− Beoordeling ontwerp- en gemeten situatie 

 

− Beoordeling mogelijkheid tot optimalisatie 

 

 

Onderzoeksfasen 
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• Slijtagebelasting (wear index)  

 

• Zijdelingse verplaatsingen, krachten en versnellingen  

 

• Ontsporingsveiligheid; getoetst aan de hand van Y/Q en verticale verplaatsing 

(opklimmen) van alle wielen 

 

• Zijdelingse (laterale) krachten op de strijkregels 

 

Simulatie output 

Q 

Y 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwlY3VtoniAhVlMewKHWWECVsQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.jreast.co.jp/e/development/tech/pdf_30/tec-30-21-24eng.pdf&psig=AOvVaw2xx7fw5BoLboGQ23NY9JZC&ust=1557318758058034&psig=AOvVaw2xx7fw5BoLboGQ23NY9JZC&ust=1557318758058034
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Kruiswissel inspectie 
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Overname puntstuk 

Ongewenste situatie; aanrijden van de punt in het puntstuk.  
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Slijtage strijkregel 
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• Effect van slijtage zichtbaar op de strijkregel (verticale strepen). Dit 

wordt veroorzaakt door contact met achterzijde van de wielflens 

(flangeback contact) 

 

• Door deze slijtage komt de functie van de strijkregel onder druk te 

staan: het wiel wegleiden van de tegenoverliggende punt  

 

 

Slijtage strijkregel (2) 
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Uitgangssituatie, piekwaarden voor de slijtage-index treden op ter hoogte van 

strijkspoorstaaf (omcirkeld). Positie 100 is voorzijde wisseltong. 

 

Simulatieresultaten uitgangssituatie 
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• Ernstige slijtage wordt veroorzaakt door hoge waarden voor de zijdelingse 

verplaatsing en versnelling van het wielstel 

 

• Vanuit ontwerp: 

− De inloop van de strijkregel  

− De afwijking van de kromming 

 

• Vanuit de gemeten situatie: 

− Een lokale schiftfout 

Wat is de oorzaak van de optredende overmatige slijtage in 
het kruiswissel? 
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• Voor het wisselontwerp geldt dat op basis van de ontwerpgeometrie 

direct ernstige slijtage kan worden verwacht. Het is daarmee 

onvoldoende van kwaliteit 

 

• Optimalisatie is noodzakelijk en lijkt mogelijk 

 

 

Wat is de kwaliteit van het huidige wisselontwerp, is 
optimalisatie mogelijk? 
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Onderzoek het effect van aanpassingen in het ontwerp aan de hand van baan-

voertuigsimulaties in VAMPIRE Pro 

 

Effecten worden beoordeeld ten opzichte van de uitgangssituatie 

 

 

 

Onderzoek Optimalisatie wisselontwerp 
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Parameter 

 
Variaties 

 
Onderzochte route 

 
Verkanting 

 
Verkanting van 30mm naar 0 mm en naar 60 mm 

 
Route A en B 

 
Spoorwijdte 

 
Spoorwijdte van 1432 naar 1435 mm. 

 
Route A en B 

 
Baanstijfheid  

 
Halvering van de laterale (zijdelingse) stijfheid 
(beton vs. hout) 

 
Route A en B 

 
Groefbreedte 

 
Van 41 mm naar 38 mm 

 
Route B 

 
Inlooplengte strijkregel 

 
Toename inlooplengte, afname inloophoek naar 
1:100 (lengte van 0,85 naar 2,7 m) 

 
Route B 

 
Smering strijkregel 

 
Toepassen van smering (µ=0,1) 

 
Route B 

Onderzochte Parametervariaties 
 

Beladen voertuig met hoge zijdelingse stijfheid van de wielstellen t.o.v. het draaistelframe, wielprofielen 

met lage en gemiddelde coniciteit, in combinatie met rijsnelheden van 6, 8, 10 en 12 m/s. 
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inloopgradiënt strijkregel 1:100. Er treedt een significante afname op van de piek 

slijtage-index waarde ter hoogte van de strijkregel. 

Simulatieresultaat inloop 1:100 
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• De meest significante verbetering wordt bereikt door verlenging van de 

inlooplengte van de strijkregel 

Teruggebracht binnen het regime van milde slijtage 

 

• Parameters verkanting & spoorwijdte bieden geen significante bijdrage 

aan preventie van slijtage 

 

• Hout vs beton heeft significante invloed op het krachtenniveau en 

slijtagegedrag 

Toepassing van houten dwarsliggers resulteert in een afname van de 

zijdelingse piekbelastingen met 15 tot 20%  

 

 

Conclusie 
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Optimalisatie huidig wissel 

Pas verlenging inlooplengte toe 

Pas smering op de strijkregel toe als aanvullende maatregel 

 

Optimalisatie toekomstig ontwerp 

Pas spoorwijdte 1435 mm toe (extra onderhoudsmarge) 

Pas houten/ kunststof dwarsliggers toe (spanningsrelaxatie, stelmogelijkheden)  

 

 

Advies 
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• Kwantificeert het probleem 

• Kwantificeert effect van oplossingen 

• Geeft richting aan discussie met partijen 

• Tool is erkend en gevalideerd 

• Aanpak is transparant 

• Efficiënt – met name oplossingen zijn eenvoudig toetsbaar 

• Nadeel: veel invoerparameters vereist 

 

 

Kracht van gepresenteerde aanpak 
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ANDERE VOORBEELDEN 
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Beoordeling van een wisselontwerp 

Wissel NG 18 / afbuigend 

Welke spoorstaafkwaliteit 

passen we hier het beste toe? 
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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. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHsbmbh7_bAhUGVxQKHYo0Da0QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.mav-thermit.hu/fileadmin/downloads/4.1/Paper-Keichel_IHHA09-final.pdf&psig=AOvVaw2Es7ZE1zTxLv09qRLDc-OP&ust=1528375053693798
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Beoordeling van wisselontwerp 

Wissel NG 18 / afbuigend 

• De toepassing van een premium spoorstaafkwaliteit binnen de tongbeweging  en tussenspoorstaaf 

resulteert naar verwachting in een sterke afname van de snelheid  van RCF initiatie. 

• Wanneer in flenscontact heeft dit tevens een positieve bijdrage vanuit het oogpunt van een verhoogde 

weerstand tegen slijtage.  



DEKRA Rail 

Page 39    © 2014 DEKRA        04.06.2019 

Parameterstudie n.a.v. 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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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 overige beoordeelde parameters leveren hieraan geen 
significante bijdrage. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9zPm1l4rbAhULr6QKHXJRADIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railway-technology.com/contractors/track/lb-foster/attachment/lb-foster8/&psig=AOvVaw1FDAHgmHf8Aiu0n-CmBb5L&ust=1526558364016371
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfy-Dol4rbAhXJyKQKHagzAg4QjRx6BAgBEAU&url=https://railway-news.com/directories/skf/&psig=AOvVaw1FDAHgmHf8Aiu0n-CmBb5L&ust=1526558364016371
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Tot slot 

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

 

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

 

• Met voertuig-wissel simulaties kan dit inzicht worden verkregen; 

 

• Benodigde modellen zijn grotendeels beschikbaar.  
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Bedankt voor jullie aandacht 


