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SPOORTRANSPORT
GELUIDS- EN TRILLINGSSTUDIES
D2S International is actief op het gebied van spoorweggeluid, trillingen,
dynamische systemen en structuren.

IMPACTSTUDIES VOOR GELUID EN TRILLINGEN
D2S International heeft de expertise opgebouwd om zijn klanten verregaande
ondersteuning te bieden op het gebied van geluid en trillingen.

Geluids- en trillingsexpertise
D2S International beschikt over de mogelijkheden om zijn klanten een integrale
ondersteuning te bieden.
D2S International assisteert bij de voorbereiding van lastenboeken of offertes
(met betrekking tot geluid en trillingen).
D2S International analyseert de lokale wetgeving en de verwijzing naar
normen.
D2S International voert geluids- en trillingsmetingen uit om de oorspronkelijke
situatie (vóór bouw) te registreren.
D2S International voert terreinonderzoek uit en categoriseert gebouwen en
gronden langs het tracé.
D2S International maakt numerieke simulaties en voorspellingen voor
luchtgeluid, structuurgeluid en trillingen in verschillende scenario's.
D2S International ontwerpt en optimaliseert trillings- en geluidsreducerende
maatregelen (spoor- en voertuigontwerp) en staat zijn klant bij in de selectie
van het materiaal.
D2S International voert labotesten uit op de spoorsystemen.
D2S International optimaliseert het akoestisch comfort binnen stations en
voertuigen.
D2S International doet ook werfopvolging en verifieert de performanties
tijdens exploitatie.
Ook tijdens exploitatie kan D2S International zorgen voor ononderbroken
(24/7) of regelmatige geluids- en trillingscontrole.
D2S International waarborgt zijn ontwerpen en resultaten.
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SPOORTRANSPORT
NUMERIEKE SIMULATIES
D2S International doet numerieke simulaties van luchtgeluid, structuurgeluid,
elektro-akoestiek en trillingen.
D2S International beschikt over een breed gamma van software om geluid en
trillingen in open lucht, in gebouwen en in voertuigen te simuleren.
Deze modellering kan afhankelijk van de toepassing zowel laag als hoogfrequent
zijn.

Omgevingsgeluid
Simulaties van het geluid in de omgeving houden rekening met:
topografie
geometrie van de omliggende van gebouwen
akoestische emissiespectra van het rollend materiaal
voertuigsnelheid
tracé
…
Geluidsniveaus in de omgeving worden berekend gebruikmakend van
IMMI, software voor de berekening van omgevingsgeluid. Deze software
integreert alle bestaande algoritmen voor omgevingsgeluidberekeningen,
waaronder (maar niet beperkt tot) NMPB - XP S 31-133, ISO 9613-2, RLS-90, DIN
18005, StL-86, VDI 2571/VDI 2714/VDI 2720, Schall 03, Transrapid, Semibel, CRN,
CRTN, SRM II, TemaNord 1996:524 & 525, ÖAL 28, Ö-Norm S5011, RVS 3.02.
Ons werkingsgebied omvat (maar is niet beperkt tot):
het maken van geluidskaarten zonder geluidsreducerende maatregelen in
acht te nemen
vergelijking tussen berekende geluidsniveaus en geluidscriteria
selectie en ontwerp van geluidsreducerende maatregelen
het maken van geluidskaarten ter validatie van de geselecteerde
maatregelen.
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Structuurgeluid
D2S International gebruikt een uitgebreide methodologie om de niveaus van
structuurgeluid in gebouwen in de onmiddellijke omgeving van tram, metro of
trein infrastructuur te voorspellen:
Analytische technieken, eindige elementen methodes en meettechnieken
zijn ter beschikking om de trillingsbron en de transmissie in de grond te
simuleren
Aangepaste technieken worden in rekening gebracht om de interactie van
de grond met de funderingen van het gebouw in rekening te brengen en de
geluids- en trillingsniveaus in de gebouwen te voorspellen.

Structuurgeluid
Stalen constructies zoals viaducten of bruggen kunnen geluid afstralen wanneer
ze blootgesteld zijn aan een dynamische excitatie zoals bijvoorbeeld
een passerend voertuig. D2S International simuleert dit geluid met speciaal
ontworpen software en ontwikkeld oplossingen om dit geluid in te dijken.

Electro-akoestiek
Electro-akoestische simulaties worden gemaakt om geluidsinstallaties in
spoorwegstations of kantoren te ontwerpen of om het akoestisch comfort
in voertuigen te optimaliseren.
Het ontwerp van geluidsinstallaties omvat de simulatie van de Speech
Transmission Index (STI), Rapid Speech Transmission Index (RASTI), nagalmtijd of
akoestische helderheid voor verschillende configuraties van de luidsprekers. De
simulaties resulteren in een optimaal akoestisch ontwerp van de
geluidsinstallaties. De achtergrondgeluidniveaus, de absorberende elementen,
de positie en het type van luidsprekers worden in acht genomen. Deze simulaties
worden ondersteund door de meettechnische expertise op het gebied van
metingen van D2S International.
De geluidssimulaties garanderen optimaal akoestisch comfort en veiligheid voor
passagiers.
De EASE software wordt gebruikt om deze simulaties uit te voeren.
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Trillingen
D2S maakt trillingssimulaties (bv. trillingskaarten) voor nieuwe, bestaande
of opgewaardeerde spoorweginfrastructuur.
De verschillende parameters die in acht worden genomen zijn de
grondkenmerken, operationele snelheid, voertuigkenmerken (zoals wielkwaliteit,
wieldiameter, niet-afgeveerde massa, afgeveerde massa, bogiekenmerken...),
spoorkenmerken (spoorkwaliteit, spoorstijfheid, dwarsligger...), ...
Gebaseerd op deze berekende trillingsniveaus worden bestaande
reductiemaatregelen voorgesteld of worden indien nodig nieuwe
reductiemaatregelen ontworpen.

Wiel-/railgeluid
WR-NOISE is een door D2S International ontwikkeld programma dat het geluid
berekent in functie van een groot aantal parameters.
De opeenvolgende stadia zijn:
de ruwheid van de twee contactoppervlakken produceert een verticale
verplaatsing aan het wiel/railcontact. Deze verplaatsing wordt veroorzaakt
door de belasting van het voertuig (en zijn snelheid) en mee bepaald
door de verticale mechanische impedanties van wiel en rail;
die verplaatsing veroorzaakt ook verticale en transversale reacties van het
wiel en de rail, in overeenstemming met hun mechanische impedanties. En
de verticale reactie van de rail veroorzaakt een voortplanting van trillingen
naar de dwarsliggers of eventueel naar het volledige kunstwerk
de reacties van al deze elementen (wiel, rail, structuur en dwarsligger)
produceren akoestische afstraling die ten slotte het geluid aan de kant van
de weg veroorzaakt.
Als output brengt de software WR-NOISE alle fysieke parameters in kaart die in het
model verschijnen:
ruwheidgegevens;
wiel en rail impedanties (vertikaal + horizontaal);
contactfilter rail/wiel;
akoestische afstraling van alle elementen en totale geluidsafstraling
stralingskracht;
gemiddelde spectrale verticale en horizontale snelheden van wiel en rail;
geluidsniveaus op verschillende afstanden van het spoor;
railacceleratie;
koppeling tussen dwarsligger en ballast/beton;
transfer tussen rail- dwarsligger;
verliesfactor.
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Europese Richtlijn 2002/49/EC voor het in kaart brengen
van geluid
D2S International maakt strategische geluidskaarten voor steden die voldoen
aan de Europese voorschriften.
D2S International is uitgerust met de software en de ervaring om deze strategisch
geluidskaarten te maken volgens Europese Richtlijn 2002/49/EC met inbegrip van
alle aanpassingen van aanbeveling 2003/613/EC.
Het strategisch in kaart brengen van geluid is meer dan enkel de geluidskaarten
op zich. Dit omvat:
de productie van de geluidskaarten zelf,
de bepaling van het aantal aan geluid blootgestelde mensen,
het behoud van stille gebieden, en
actieplanning

Analyse wiel/rail interface en simulatie van wiel/railrailslijtage
D2S International beschikt over de technische kunde en de vereiste ervaring om
wiel/rail-contact te simuleren en, belangrijker, wiel- en railslijtage te simuleren
(o.b.v. Archard’s abrasive wear theory).
De technologische vooruitgang van de afgelopen jaren maakt het mogelijk
nauwkeurige modellen te maken van rollend materieel en sporen, rekening
houdend met verscheidene parameters (zoals wiel- en railprofiel, de hardheid
van staal, massa, krommingen, verkanting, ophanging van het voertuig, …).
Een specifiek ontworpen plug-in voor de multi-body software laat toe wiel/railcontact nauwkeurig te berekenen en wiel/rail-slijtage te voorspellen. Dit wordt
o.a. gebruikt voor probleemoplossing of diagnostiek (zoals overdreven wiel/railslijtage), optimalisaties of zelfs bij strategische beslissingen (zoals welke
railprofielen te slijpen).
D2S International kan zelf ook de wiel/railprofielen opmeten, zowel ter validering
van de modellen als om de nodige gegevens te verzamelen.
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MULTI-BODY SIMULATIES
Multi-bodymodellering
Dankzij de technologie van multi-bodymodellering kan D2S International op
nauwkeurige wijze voorspellen hoe een voertuig en het onderstel zullen reageren.
Meerdere cruciale aspecten worden daarbij geëvalueerd, o.a. de flexibiliteit van
het voertuig, de botsveiligheid, comfort (cf. ISO 2631/1, Wz, Nmv (UIC513), Sy en
Sz (UIC518), …), de analyse van bochten (m.b.t. ontsporingen, wielontlasting,
EN14363 homologatie, …), de vrije ruimte tussen voertuig en tunnelwanden of
andere nabije objecten, impactanalyse bij een doodlopend rangeerspoor,
simulatie van belasting in overhead systeem en pantograaf, … .

Flexibiliteitsanalyse van voertuig

Crash simulatie

Interactie van carrosserie met onderstel
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Simulatie van vrije ruimte in tunnel

Simulatie van belasting in overhead systeem en
pantograaf
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METINGEN
D2S International heeft een brede waaier aan meetmateriaal voor elke situatie
en omgeving.

Verplaatsingsmetingen
Verplaatsingsmetingen worden uitgevoerd op de kop van de rails, op
dwarsliggers, op de betonnen vloerplaat of in de ballast om het dynamische
gedrag van het spoor te verifiëren.
Grote verplaatsingen kunnen leiden tot verhoogde railspanningen,
vermoeiingsbreuken of aantasting van de dwarsliggers en ballast.
De metingen van de verplaatsing worden uitgevoerd als deel van de oplevering
voor nieuwe sporen of tijdens het regelmatig monitoren om de veiligheid van het
vervoerssysteem te waarborgen. Klassiek worden LVDT sensoren gebruikt.

Geotechnische metingen
D2S International is uitgerust om grondparameters te meten zoals gronddruk,
zettingen, vochtigheid, temperatuur, verplaatsingen en vele andere. De
metingen worden gebruikt om het dynamische gedrag van gronden te
monitoren of te bestuderen

Geluidsmetingen
D2S International beschikt over microfoons (klasse A) om zowel spectrale als 24uursmetingen uit te voeren.
Geluidsmetingen worden uitgevoerd voor:
Bepaling van geluidsemissie van rollend materiaal (ISO 3095),
achtergrondmetingen, verstaanbaarheidsmetingen (STI index, RASTI, nagalmtijd),
ISO 1996...
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Railruwheids- en golfslijtagemetingen
D2S International beschikt over een APT-RSA om railruwheidsmetingen uit te
voeren.
De railruwheidsmetingen worden uitgevoerd volgens de toepasselijke normen
(ISO 3095 of EN 15610) om te komen tot:
het kwalificeren van een site als kandidaat om referentiemetingen op rollend
materiaal uit te voeren
inspectie van de golfslijtage en railruwheid
opleveren van het spoor na slijpen

Metingen van het rijcomfort
In overeenstemming met de ontwerpvereisten voert D2S International metingen
tijdens de rit in het midden van het voertuig en boven de draaipunten op de
voertuigvloer. Er worden ook trillingsmetingen op zitplaatsen en muurvlakken
gemaakt. Elk item dat resonantie vertoont, wordt onderzocht en de oorzaak van
de resonantie wordt geïdentificeerd.
Accelerometers met een vlakke respons vanaf 0,5 Hertz worden gebruikt een
simultane data-administratie. Deze metingen Worden uitgevoerd bij verschillende
snelheden: 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h en 80 km/h en in beide rijrichtingen.
De testprocedure is in overeenstemming met de UIC 518 testprocedure.

Meting van spanning en rek
Metingen van spanning en rek worden uitgevoerd op rails, dwarsliggers, tunnels,
viaducten om de levensduur van deze elementen te bepalen of om problemen
te identificeren.

“Track-decay” metingen
De meting van track-decay wordt gebruikt als input data in software voor
geluids- en trillingssimulaties. De metingen worden beïnvloed door het type rail,
het type railbevestiging en zelfs de ondergrond.
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Metingen van grondtransmissie en lijnbronexcitatie
Op basis van metingen wordt de transmissie van de trillingen in de grond
gekwantificeerd. Deze gegevens worden dan gebruikt in de
voorspellingsmodellen. Ook reeds bestaande voertuigen kunnen worden
opgemeten om een equivalente lijnbronexcitatie te bepalen.

Trillingsmetingen
D2S International is in het bezit van een breed gamma accelerometers om
trillingen van structuren, gronden en wegelementen te meten.
Trillingsmetingen worden uitgevoerd in verschillende toepassingen volgens lokale
of internationale normen (ISO2631, DIN4150, SBR...) of volgens op maat gemaakte
procedures.

EMC testen
D2S International maakt gebruik van antennes om de elektromagnetische straling
op te meten die wordt uitgezonden door voertuigen, zowel in stilstand als
traagrijdend, en dit volgens de bepalingen in de Europese richtlijn over
elektromagnetische compatibiliteit EN50121-3-1:2006.
De antennes worden op 10 m van de middellijn van het spoor geplaatst en
worden verbonden met een EMI-ontvanger.
De antennes worden ook gebruikt voor de opmeting van magnetische velden
opgewekt door assentellers onder het voertuig (met een frequentie tot 2 MHz), en
dit volgens de Europese norm CLC/TS 50238-3:2013.
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TRILLINGSVRIJE SPOREN
D2S International heeft een volledige waaier vernieuwende oplossingen
ontworpen voor de trillingsisolatie van sporen. Hieronder vindt U enkele
voorbeelden.

Voorgespannen railbevestiging
De voorgespannen railbevestigingen zijn discrete railbevestigingen met een zeer
elastische onderlegplaat. Het elastisch materiaal wordt op voorhand
samengedrukt door speciaal ontworpen veren met een kracht die overeenkomt
met 80% van de normale statische aslast. De veer is volledig ontspannen
wanneer voertuigen voorbijrijden en hierdoor vindt er geen trillingsoverdracht
plaats via deze stijve veer. Een kleine soepele veer binnen de stijve veer verzekert
de stabiliteit van het systeem. De verticale railverplaatsing tijdens het voorbijrijden
van voertuigen wordt gecontroleerd en beperkt door het op voorhand
samendrukken van het elastische materiaal, waardoor er slechts een kleine
verplaatsing ontstaat tijdens voertuigpassage.
Het elastische materiaal bestaat uit een elastomeer met
een kleine verhouding tussen dynamische en statische elasticiteit, een
uitstekende elektrische weerstand en thermische stabiliteit. De dynamische
stijfheid van het gehele systeem kan tot 5 kN/mm verlaagd worden (aan 20Hz),
wat een eerste verticale wiel-railresonantie verzekerd onder 20 Hertz en vandaar
uitstekende trillingsisolatiekenmerken heeft, vergelijkbaar met die van de
vlottende vloerplaat. Door de voorspanning kan de verticale verplaatsing
beperkt worden tot 3mm.
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Verbeterd soepel bibloksysteem
De klassieke bibloks met rubberen "boots" zijn zeer populair geworden omwille
van de eenvoudige installatie en de redelijke hoge trillingsisolerende
eigenschappen. Wanneer een soepel materiaal gebruikt wordt, ontstaat er
echter een probleem: door de vorm van de betonnen dwarsliggers kan deze
vertikaal niet vrij bewegen, wat leidt tot inefficiëntie in de trillingsreductie.
Het door D2S International ontworpen soepel bibloksysteem behoudt de
eenvoud van installatie van het conventionele systeem, maar integreert de
onmiddellijk beschikbare standaard betonnen biblok zoals die
voor ballastspoor worden gebruikt, en biedt een enorme verbetering
qua trillingsisolatie dankzij de zeer elastische oplegging gekoppeld aan een
speciaal ontworpen rubberen "boot".

Eigenschappen
trillingsisolatie van 6dB tegenover het klassieke bibloksysteem
verticale verplaatsingen van de blok zonder laterale wrijving
stabiel spoor in drie dimensies
eenvoudig te plaatsen en te vervangen

Ingebed spoorsysteem zonder discrete bevestiging
In klassieke continu opgelegde ingebedde sporen, wordt een elastomeer
gegoten rond en onder de rail. Om de juiste spoorstabiliteit te verzekeren moet
deze elastomeer stijf zijn, hetgeen gewoonlijk resulteert in zwakke
trillingsisolerende eigenschappen.
D2S International heeft een continu opgelegd elastisch spoorsysteem ontworpen
dat uit twee verschillende elastomeren bestaat:
een soepele elastomeer rond de railvoet
een stijve elastomeer rond de railweb
De stijve elastomeer kleeft aan de rail, maar kan zich in verticale richting
vrij bewegen ten opzichte van het omringende beton. De verticale uitsparingen
in het raakvlak tussen deze stijve laag en het omringende beton verhinderen elke
longitudinale verplaatsing. Dit spoorbevestigingssysteem werd met succes getest
zowel in het laboratorium (statische, dynamische en vermoeidheidstesten) als
nadien in de praktijk.
De transferfuncties gemeten op het door D2S International ontworpen ingebed
spoor vertonen geen betekenisvolle resonanties.
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Hybride ingebed spoorsysteem
D2S International ontwikkelde eveneens een hybride elastisch spoorsysteem dat
de voordelen van continu ingebedde sporen en een spoor met discrete
bevestigingen combineert:
laag afgestraald geluidsniveau
goede trillingsisolatie
mogelijkheid om de rails in een korte tijd te vervangen
Afhankelijk van de geselecteerde oplegging kan de eerste wiel-rail
spoorresonantie van dit systeem 40 Hz of zelfs 30 Hz bereiken. Deze parameter is
beslissend voor trillingsisolatie: een lagere wiel-rail spoorresonantiefrequentie zorgt
voor een betere trillingsisolatie. Ter vergelijking, de overeenkomstige
resonantiefrequentie van een spoor met ballast of van een conventioneel
ingebed spoor is ongeveer 60 Hertz.
Na het uitlijnen van de rails wordt een betonnen plaat gegoten in één of
meerdere fasen. De holte tussen de rails en het beton wordt gevuld met een
rubbermortel en er wordt een boog geplaatst tussen de bovenkant van de rail
en het wegoppervlak.
Prestaties:
Trillingsmetingen tijdens exploitatie hebben een vermindering van 18
dB aangetoond, gemeten langs het spoor tijdens trampassage.

Vlottende vloerplaat
D2S International ontwerpt en evalueert vlottende vloerplaten om structuurgeluid
en trillingen tegen te gaan.
Een spoor op vlottende vloerplaat is een spoorsysteem bestaande uit een
ononderbroken gewapende betonplaat gesteund door een elastische laag. De
performantie van dit systeem wordt bepaald door zijn eerste natuurlijke
frequentie. De trillingsreducerende eigenschappen van een vlottende vloerplaat
kunnen worden verhoogd door zijn resonantiefrequentie te verlagen: het
verhogen van de massa van de betonplaat of verhogen van de stijfheid van de
elastische laag.
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Referenties
Metro Athene, Stavros uitbreiding (Attiko Metro, 2003)
Tramspoor van Bordeaux, Frankrijk (Alstom, 1999)
Metro Athene, nieuw Acropolis Museum (Olympic Metro, 1997)
Tramspoor van Bordeaux, Frankrijk (2) (Alstom, 1999)
Paris, Cogédim EOLE zone (SNCF, 1996)
Tramspoor van Brussel, lijn 55 (STIB, 1999)
Metro van Brussel, uitbreiding Erasmus (STIB, 1997)
Brussel station Leopold (NMBS, 1994)
Tramspoor van Brussel, chaussée de Charleroi (STIB, 2003)
Zuidstation Brussel, HST (NMBS, 1994)

Ontwerp van een vlottende vloerplaat
conceptueel ontwerp, gebaseerd op de specifieke beperkingen van het
project, o.a.:
▪
▪
▪
▪
▪

vereiste performantie
technische specificaties van het project
kenmerken van het rollend materiaal (voertuigen)
beschikbare hoogte voor de installatie van de vlottende vloerplaat
toegankelijkheid voor onderhoudswerken

numerieke simulatie van:
▪
▪
▪

het statische en dynamisch gedrag van de vlottende vloerplaat
de trillingsreductie in de nabijgelegen gebouwen
indien vereist, het seismisch gedrag

technische bijstand voor het selecteren van producten en aannemer
definitief gedetailleerd ontwerp, gebaseerd op de volgende elementen:
▪
▪
▪

detailtekeningen (drainering, buizenstelsel, wandelpad...)
elektromechanische uitvoering (zwerfstroom, tractie)
structurele elementen (geometrie, …)

opleveringsproeven van materialen
opvolging tijdens de bouwfase
metingen en evaluatie van de prestaties
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LABORATORIUMTESTEN
D2S International werkt met testfaciliteiten die een brede waaier aan mogelijke
tests aanbieden en streven naar het waarborgen van het lange termijngedrag
van spoorontwerpen.
De tests worden uitgevoerd tijdens de oplevering van een product of om de
geschiktheid te bepalen van nieuwe ontwerpen en hun samenstellende
componenten.
De laboratoriumtesten worden uitgevoerd volgens de toepasselijke Europese of
Internationale normen. Een specifieke sterkte van D2S International is de
capaciteit om testspecificaties samen te stellen in situaties waar de gangbare
verwijzing naar normen afwezig of niet afdoend is.
Het laboratorium is uitgerust met testbanken, persen en specifieke actuators (bv.
hamerimpact, elektrodynamische excitator).
Een specifieke testbank met een bogie en twee assen is beschikbaar om
statische, dynamische en vermoeidheidstests op het volledige systeem uit te
voeren.
Deze testopstellingen zijn onder andere:
dynamische stijfheidstesten
vermoeiingstesten
spoor-bogie interactietesten
vries-dooi cyclustesten
trektesten (longitudinale weerstand)
…
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SPOORTRANSPORT
KOSTENANALYSE LEVENSCYCLUS VOOR STEDELIJKE TRANSPORTSYSTEMEN

Geschiedenis
Kostenanalyse gedurende de levenscyclus of kortweg LCCA) werd populair
in de jaren '60 toen de overheidsagentschappen van de V.S. het als
instrument begonnen te gebruiken om de kostendoeltreffendheid in de bouw
en de aankoop van materialen te verbeteren.
Vanaf dit moment verspreidde het gebruik van LCCA ook in industrie
voor projectevaluaties.
De laatste jaren wordt het meer en meer gebruikt in de Publieke
Transportsector vanwege het verschijnen van Design, Built, Finance, Maintain
(DBMF) contracten.
De privé ondernemingen en de financiële sector moeten in detail
investerings- en exploitatie/onderhoudskosten berekenen evenals het
verband tussen de twee.
Input kan worden verwacht van de traditionele exploitanten van de
transportsystemen (cliënten) die deskundigheid hebben verkregen door het
systeem tijdens lange perioden te hebben geëxploiteerd.

Algemeen
Met een Life Cycle Cost Analysis (LCCA), of ‘levenscycluskost’, kunnen de
kosten van ontwerpalternatieven voor projecten worden berekend met het
oog op de selectie van het ontwerp dat de laagste
bedrijfskosten/operationele kosten heeft, in verhouding tot kwaliteit en
functionering.
Een LCCA wordt best vroeg in het ontwerpproces uitgevoerd, zodat het
ontwerp kan worden verfijnd voor een lagere Life Cycle Cost (LCC).
De voornaamste en meest uitdagende taak van een LCCA is de
economische gevolgen van systemen of alternatieven vast te stellen, en te
kwantificeren in geld.
Een LCCA berekent de kosten van een systeem of een product over de
gehele levensduur, met inbegrip van planning, ontwerp, inkoop, installatie,
werking, onderhoud, vervangingen en verwijdering of berging.
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SPOORTRANSPORT
Methodologie
D2S International stelt een tweestappenplan voor
Stap 1: Het rangschikken van alternatieven
Stap 2: Gedetailleerde analyse van de geselecteerde alternatieven
Belangrijke punten en methodes begrepen in de voorgestelde LCCA:
De goedkeuring van cliënten
Technische en financiële risicoanalyse
RAMS (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoud,
Veiligheid) gegevensintegratie
Integratie van de beschikbaarheidskosten van het systeem
Predictieve en preventieve onderhoudseffecten
Algemene gevoeligheidsanalyse
Duurzame oplossingen

Toepassingsgebieden
De hiervoor beschreven methodologie kan voor alle verschillende systemen
worden toegepast zoals:
Rails
Energievoorzieningssystemen
Energiedistributiesystemen
Telecommunicatiesysteem
Automatic ticketing
Stations/stelplaatsen/haltes
Operationeel controlecentrum
Depot en onderhoudsatelier
Voor zowel spoor- als businfrastructuur

D2S International
Ambachtenlaan 54
3001 Heverlee
België

www.d2sint.com
d2sint@d2sint.com

T + 32 16 23 89 88
17

SPOORTRANSPORT
MONITORING
D2S International ontwerpt en installeert monitoring apparaten voor het
ononderbroken meten van speciaal geselecteerde parameters zoals geluid,
trillingen, spanning, temperatuur, gronddruk en vele andere.
De monitoring kan schade aan gebouwen, structuren of gevoelige apparatuur
verhinderen, het kan hinder aantonen aan bewoners of kan helpen in wettelijke
procedures.
Gegevens van het monitoren kunnen via beveiligde Internetverbindingen naar
onze servers in ons hoofdkwartier worden overgebracht en opgeslagen.
Een 24/7 alarm via tekstbericht (SMS) of email in het geval een vooraf ingesteld
niveau overschreden wordt, behoort tot de mogelijkheden.
De monitoring apparaten worden geïnstalleerd tijdens bouwwerken (tijdens
heiwerken, boren, graven, afbreken) of voor een permanente monitoring.
Typische voorbeelden zijn de trillingsbewaking voor communicatieverbindingen
via satelliet, in serverruimten, de monitoring van geluid rond luchthavens,
monitoring van de grondstabiliteit, ...
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SPOORTRANSPORT
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
D2S International heeft meegewerkt aan verschillende R&D projecten in het
onderzoeksprogramma van de Europese Commissie (FP5, FP6, FP7).

URBAN TRACK
Een geïntegreerde reeks modulaire spoorinfrastructuuroplossingen aan lage kost,
met weinig of geen onderhoud, hoge beschikbaarheid, constant comfort en
grote stiptheid.

SILENCE
SILENCE ontwikkelt een geïntegreerd systeem van methodologieën en
technologieën voor de efficiënte controle van stedelijk verkeersgeluid.

TURNOUTS
De doelstelling van dit project is speciale sporen te optimaliseren en dit vooral in
stedelijk transport.

CORRUGATION
Het doel was grondig inzicht in de golfslijtage te verwerven en dit vooral voor
stedelijk vervoer.

MAXBE
De ontwikkeling van gevalideerde methoden/strategieën voor de monitoring en
de diagnose van de toestand van aslagers in een vroeg stadium, voor veiligheid
en preventief onderhoud.
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SPOORTRANSPORT
QUIET-TRACK
De ontwikkeling van spoorgebonden geluidsbeperkende maatregelen voor
rollend materieel; zowel trams, regionale treinen, de bovengrondse metro, als
treinen in een stedelijke omgeving; met de mogelijkheid tot een onmiddellijke
toepassing op het conventionele buitenstedelijke spoorwegnet.

RIVAS
De vermindering van trillingen komende van spoorverkeer door de aanpak van
de ontstane trillingen op het niveau van het voertuig, het spoor en de
voortplantingsweg.

ACOUTRAIN
De virtuele certificatie van akoestische performanties voor vracht- en
passagierstreinen.

PM’n’IDEA
De ontwikkeling van nieuwe ontwerpen van componenten en
onderhoudsprocessen ter verbetering van de integriteit van de stedelijke
spoorinfrastructuur, door middel van het gebruik van intelligente ontwerp- en
sensortechnologieën geïntegreerd in rendabele producten en non-intrusieve
monitoringsprocessen.

CITYHUSH
Stapsgewijze oplossingen voor geluidsvermindering in een stedelijke omgeving –
De ontwikkeling van geschikte middelen voor de probleemidentificatie en beoordeling voor ontwerpen en ontwikkelde oplossingen voor hot spots waar
een sterke correlatie is tussen hinder en klachten.
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SPOORTRANSPORT
REFERENTIES

Voor een gedetailleerde referentielijst, bezoek onze website: www.d2sint.com
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