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hulplijn vrij houden 
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Afbeelding wijzigen
1. Klik op de afbeelding
2. Rechtermuisknop

Afbeelding wijzigen…
3. Nieuw beeld toewijzen

Positie in kader wijzigen
1. Ga op afbeelding staan
2. Rechtermuisknop

Afbeelding opmaken…
3. Klik op afbeelding

Bijsnijden >
Afbeeldingspositie
Verschuiving X of Y

Schikken
Onder start vindt u 
deze knop (ook 
onder het menu). U kunt 
hiermee objecten naar 
voren of naar achter 
plaatsen en/of eenvoudig 
uitlijnen.

Derde kleur toewijzen
1. Klik op het vlak dat een 

andere kleur moet krijgen
2. Klik op Opvullen van vorm
3. Klik op Meer opvulkleuren
4. Kies tab Aangepast
5. Vul de RGB-waarde in 

van een van de 
voorgestelde kleuren op 
Tools en tips-pagina

6. Klik op OK

Pilot Wiel Rail Conditionering met NS (WRC FLIRT)

14-09-2021 Seminar Geluid & Trillingen - Sander Koning (ProRail) en Jeroen van der Salm (NS)
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Wat is conditioneren?

Conditioneren is het aanbrengen van een conditioneringsmiddel op de 
contactvlakken tussen wiel en rail.

Conditioneringsmiddel: een vet met vaste 
deeltjes met frictieverbeterende eigenschappen.

     Contactvlakken: 
Spoorstaafkop/ Wiel flenszijde
Top of Rail (TOR) 
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Waarom conditioneren?

Wiel-Rail frictiemanagement - Stabielere wrijvingscoëfficiënt tussen wiel en rail.

Conditioneren heeft invloed op:

• Remmen en tractie;

• Booggeluid (curve squeal en flensgeluid);

• Slijtage spoorstaaf en wielen;

• Aanhechting van vuil en roest;

• Herfstproblematiek: punctualiteit, gladheid, detectie, materieel beschikbaarheid.
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Booggeluid bestrijden: flensgeluid + squeal

Flensgeluid ontstaat meestal bij het buiten been en is 

herkenbaar aan een breed geluidspectrum

Squeal ontstaat hoofdzakelijk bij het binnen been; 

stick-slip effect in contactvlak tussen wiel en rail 

herkenbaar aan hoge zuivere tonen
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Hoe wordt geconditioneerd in ProRail infra?

Stationaire Conditionering 
Systemen (SCS) – infra object

• Landelijk ca. 2000 systemen (sinds 2006)

• Conditioneringsmiddel TOR & Flens aangebracht

• Lokaal effect, vaste installatie in wissel of boog

• Treinvrije periode nodig voor onderhoud en afstelling dosering

Werkwijze: trillingsensor activeert bij geprogrammeerde frequentie en 

tijd de doseerpomp, treinwiel stempelt middel rijdend door voor uitrij 

effect (ca. 300 meter).

Wiel Rail Conditionering (WRC) – 

treingebonden systeem

• WRC gebied wordt bepaald door inzetgebied materieel

• Conditioneringsmiddel TOR & Flens aangebracht

• Onderhoud systeem door vervoerder in werkplaats

• ProRail verantwoordelijk voor doseringsplan

• GPS en parameter gestuurd, dosering op afstand aanpasbaar 

Werkwijze: wanneer aan alle parameters wordt voldaan, activeert 

ingebouwde computer doseersysteem. Middel wordt rijdend 

aangebracht en treinwiel  brengt middel voort voor uitrij effect.
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Veelbelovende pilots WRC; tijd om op te schalen!

1. Positieve ervaringen in regionale pilots met conditioneren vanaf rijdend materieel:

• reductie booggeluid, slijtage spoorstaven en wielen, aanhechting vuil en resulterende 

gladheid

2. I&W heeft ProRail én NS gevraagd te bepalen of met WRC óók op het hoofdrailnet 

effectiever en efficiënter booggeluid kan worden bestreden dan met stationaire installaties 

(SCS)

3. NS en ProRail hebben handen ineen geslagen voor grote pilot in Zuid-Nederland, ter 

voorbereiding op besluitvorming over eventueel verdere uitrol:

• FLIRTS rijden sinds september 2020 met WRC installaties

• 107 van ca 400 stationaire installaties (SCS) in pilotgebied zijn gedeactiveerd

Regionale pilots

WRC pilot FLIRT
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Ombouw FLIRT materieelpark

• Wat: 58 FLIRT treinen

Wanneer: juli tot september 2020 (vóór de herfst klaar)

• Aanpassing, Mechanisch, elektrisch en IT

• Communicerend met;

• De wal via GSM

• GPS

• Met de FLIRT Trein software
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Effectmetingen 
booggeluid: aanpak
• Geluidsmetingen van wisselbooggeluid op 

emplacementen in het pilot gebied

• Aangevuld met booggeluid metingen zonder- 

en met-WRC in bogen vrije baan

• Vergelijking met voorgaande geluidsmetingen 

aan SCS-en en WRC
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Effectmetingen booggeluid: eerdere metingen

• Effect conditionering in (wissel)bogen:
• booggeluid komt minder vaak voor (tot 30% of 

minder)
• geluidsniveau van afbuigende 

(wissel)boogpassages neemt af (3 tot 13 dB(A))
• Aanname geluidsstudies emplacementen:

• Geluidsvermogen geconditioneerd wissel 10 dB(A) 
lager 

• Effect SCS en WRC is gelijkwaardig
• Booggeluidreductie boog vrije baan: ca. 5 dB(A) 
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Planning pilot WRC (incl. geluid)

• Geluidmetingen uitgevoerd in de periode juli – oktober 2021

• Rapportage onderdeel van integrale effectrapportage WRC

• In Q1 2022 worden effecten besproken
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Vragen?


