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I.  INLEIDING 

A.  Mol Cy 

Mol is een familiebedrijf gespecialiseerd in de 
constructie van allerhande hoogwaardige 
transportsystemen. Het transportsysteem dat nader 
wordt bekeken is het Mol rangeervoertuig.  
 

B.  Rangeervoertuig.  

Een rangeervoertuig (Fig. 1) zorgt voor de 
verplaatsing van wagons tot een gewicht van 2700 
ton. Dit voertuig vindt zijn toepassing in: havens, 
cement en chemische industrie, staalbedrijven, 
overslagterminals, op plaatsen waar de wagons 
lokaal aan lage snelheid (<25km/h) verplaatst 
worden. De rubberen banden zorgen ervoor dat er 
zowel over de weg als over het spoor kan worden 
bewogen.  
 

 

Figuur 1: Rangeervoertuig 

                                                           
 

Cruciaal is het generen van een optimale koppel. 
Een te groot koppel op de aandrijfassen resulteert 
in het doorslippen van de rubberen wielen 
waardoor de tractie daalt. Bovendien heeft dit een 
nadelig effect op de levensduur van de banden. Te 
laag koppel op de aandrijfassen zal dan weer 
resulteren in stilstand, wanneer de kracht van de 
aandrijving kleiner is dan de wrijvingskracht om de 
machine te bewegen. In de stabiele regio wordt 
geaccelereerd met een zeer lage versnelling. Het 
ideale punt is het maximum adhesiepunt (Fig. 2).  

 

 

Figuur 2: Adhesie coëfficiënt in functie van de wielslip 

II.  DOELSTELLINGEN 

De opdracht van deze thesis is om de wielslip te 
verminderen. Dit wordt bewerkstelligd door 
verschillende regelsystemen te onderzoeken en het 
praktisch te implementeren op het rangeervoertuig. 
De volledige aandrijving van de railroute wordt als 
eerste bestudeerd. Het belangrijkste onderdeel in 
de aandrijving is de koppelomvormer.         
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Het koppel zal in eerste fase worden gestuurd, en 
hiervoor wordt een PLC programma ontwikkeld. 
Aansluitende testen moeten aantonen dat de 
wielslip verminderd is.  

III.  REALISATIES 

De bestaande aandrijflijn werd eerst in kaart 
gebracht. De leverancier van de koppelomvormer 
werd gecontacteerd en gaf de nodige info over hoe 
de koppelomvormer functioneert. Uit deze info is 
gebleken dat de aandrijfsnelheid van de 
koppelomvormer het koppel in de aandrijflijn 
bepaald gelimiteerd tot het maximum te leveren 
motorkoppel. 

Om een koppelregeling te kunnen uitvoeren is een 
goede en betrouwbare snelheidsmeting 
noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten sensoren 
met elk hun voor- en nadelen. Een grondige 
marktstudie werd uitgevoerd om de meest 
geschikte sensor te kiezen. De mechanische 
speedsensor is de beste keuze voor onze applicatie.   

Om het dynamisch gedrag van het volledige 
aandrijfsysteem te onderzoeken en in een latere 
fase een antislip regeling te kunnen ontwerpen 
werd een simulatiemodel gemaakt in Simulink. Het 
Simulink model is opgebouwd uit 5 blokken (Fig.  3) 
 

 
Figuur 3: Algemene opbouw aandrijflijn 

 
 
Het model wordt gevalideerd door trektesten. Een 
trektest is een praktische proef waar het ene 
rangeervoertuig het tweede geremde 
rangeervoertuig vooruit trekt. De krachten die 
voorkomen worden gemeten door een 
dynamometer. De dynamometer werd eerst 
opnieuw gekalibreerd. Een T24 Toolkit zorgt voor de 
communicatie tussen de dynamometer en een PC, 
en zorgt voor de logging van de krachtwaarden. 

De snelheden van het voertuig worden op het CAN 
netwerk uitgestuurd en gelogd via een Vector 
logger.  
 
Het koppel aan de aandrijfassen moet worden 
geregeld. De verschillende regelsystemen werden 
onderzocht of ze implementeerbaar zijn in de 
controllersoftware van het voertuig. Om een 
complexe adhesieschattingen te doen is de 
controller niet geavanceerd genoeg. Het is namelijk 
niet mogelijk om in het s-domein te werken. Er werd 
gekozen voor een PI-regelaar waarbij de bestuurder 
de slipgrens kan aanpassen naargelang de 
spooromstandigheden.  

IV.  BESLUIT 

Dankzij de praktische sensortesten zijn we tot de 
conclusie gekomen dat de datasheet gegevens niet 
kloppen op onze toepassing, hierdoor is de sensor 
van  IFM duidelijk de betere sensor. 

De nieuwe speedsensor zorgt ervoor dat de slip 
correct wordt bepaald. 

Door het Simulink model hebben we inzicht 
verkregen in hoe het aandrijving zich gedraagt en 
waren we in staat om de eerste antislip concepten 
te simuleren voor deze te implementeren op het 
voertuig.  

De trektesten valideren het Simulink model. Met het 
model kunnen verdere antislip uitbreidingen 
worden gesimuleerd. 
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