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Dé oorzaak  - Dé bron
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Het contact tussen wiel en spoorstaaf…

- de rest is bijzaak -
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Twee kampen

Twee onderdelen

Het historische gevecht….

tussen de

• spoorstaaf en wielband

• spoorconstructie en het gehele draaistel

• infrastructuur en het voertuig

• afdeling infrastructuur en de 

afdeling materieel/voertuig
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Theorie – de bron en verder

Rolgeluid/trilling

Lassen, wissels, kruisingen

Bogen

Overig…..
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Rijden over een rechte en vlakke spoorstaaf…
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Geluid/Trilling - Omgevingshinder

Beleving van geluid
• Rolgeluid
• Booggeluid
• Stootgeluid bij kruisingen/wissels
• Bruggen en viaducten

Trillingen
• Voor de mens voelbare trillingen
• Mogelijke gebouwschade
• Laag frequent contactgeluid (gedreun/gebulder)

Reizigerscomfort

Arbo-omstandigheden 

Bijkomend
• Remises en gebouwen voor voertuigonderhoud
• Onderhoud (’s-nachts) van de infrastructuur

Imago / de media / Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA
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Normen en richtlijnen

• Wet geluidhinder

• Wet milieubeheer

• Activiteitenbesluit

• Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

• Beleidsregels bouw- en sloopgeluid gemeenten

• Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

• SBR Richtlijn A, Schade aan gebouwen

• SBR Richtlijn B, Hinder voor de mens

• SBR Richtlijn C, Storing aan apparaten

• Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS)

• Methode Bob de Ruiter, Trillingen en LF-geluid
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Wat weten we nu ….

Spoorstaafconditie
✓ Ruwheid en oneffenheden
✓ Verkanting/Vetergang
✓ Aangroei van golfslijtage kan zeer snel gaan

(tot wel 1 dB per maand, of meer?)

Conditie wielen
✓ Ruwheid
✓ Oneffenheden en vlakke kanten

Conditionering loopvlak
✓ Frictie en wrijving
✓ Slip-stick bewegingen

Slijpen
✓ Verminderen van spoorstaafruwheid/golfslijtage

Asset management - Werkt het?
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Dynamische effecten wiel en spoor

• Ogenschijnlijk dezelfde spoorconstructies 

reageren verschillend

• Het ene wiel is de andere niet….

• Assen en draaistellen reageren wisselend

-15

-10

-5

0

5

10

15

2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000

R
el

at
ie

f 
n

iv
ea

u
 in

 d
B

Frequentie in Hz

Bron: Van Vuong Lai, Olivier Chiello, Jean-Francois Brunel, Philippe Dufrenoy, Univ Lille/Univ Lyon

Bron: A. Guiral, M. Olazagoitia and E. iturritxa CAF



11

Technische uitdagingen

✓ Nog steeds constructies van 50/100 jaar oud 

Werk aan nieuwe of verbeterde spoorstaven 

en constructies op gebied van geluid/trilling

✓ Betere aansturing/regeling van anti-blokkeer 

en anti-slip en de krachten tussen alle 

onderlinge wielen van het hele voertuig/trein

✓ Verbeter remsystemen en aandrijfsystemen

✓ Verminder slijtage spoor en wiel

✓ Optimalisatie van trilvormen, demping en 

vermindering van afstraling van vlakken (van 

spoorstaaf en wiel)
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Korte termijn doelen/oplossingen

✓ Minder geluid en trilling door meer inzicht met een 

mogelijke doelstelling, zoals bijvoorbeeld:
• Lp ≤ 75 dB(A) op de gevel

• Lp ≤ 80 dB(A) op 7.5 meter van het spoor

• Lv ≤ 106 dB/0.2 mm/s op 3 m in de bodem

✓ Verminder de aangroei van ruwheid (bijvoorbeeld 

lager dan 0.2 dB per maand)
• Hoe moeten we slijpen?

• Hoe vaak?

✓ Optimalisatie van onderhoud met balans van slijp- en 

polijstwerkzaamheden voor minimale slijtage en 

voor minimale productie geluid en trillingen

✓ Optimaal gebruik Wiel Rail Conditionering (WRC)
• Hoeveel is er nodig?

• Waar heeft het effect? (ook voor vermindering ruwheidsaangroei)
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Lange termijn oplossingen

✓Optimalisatie bouwenbouw in relatie tot voertuig

• Dynamische eigenschappen spoorstaaf en bevestiging 

(trilvormen en viscose demping)

• Isolatie naar de omgeving

✓Onderhoud en de aangroei van wiel- en spoorstaafruwheid

✓Optimalisatie dynamische eigenschappen van wielen, 

trilvormen en demping

✓Aandacht voor het ontwerp en locatie van infrastructuur

✓Slim, duurzaam en verantwoord ontwerp en locatie van 

remises/opstelplaatsen/emplacementen

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA
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Onze ambitie

✓ Geluid- en trillingvrij spoorvervoer begint bij 

geluidarm en trillingarm

✓ Verdichter bouwen in urbane gebieden 

‘schreeuwt’ om minder geluid en trilling

✓ Mensen en ervaringen bij elkaar brengen

✓ Leren van fouten, mislukkingen en van 

‘tegenvallende’ resultaten

✓ Nieuw onderzoek stimuleren (toegepast en 

wetenschappelijk) 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY
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Dus… als conclusie

✓ Awareness/bewustwording

✓ Maatschappelijke verantwoording en een 

duurzame toekomst

✓ Ontwerpverbeteringen en optimalisatie

✓ Fundamentele aanpak bij het 

ontstaansmechanisme 

✓ Nieuw onderzoek stimuleren, nieuwe kansen 

benutten, geen conservatisme, bevorder 

innovaties

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY


