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Projektmål
Projektet har haft som mål att bedöma om en automatisk
hjulprofilmätare (i denna studie WheelView-scanner
levererad från Beena Vision) kan ge tillräcklig information
för beräkning av ekvivalent konicitet på passerande SJ-
tåg.
Om ekvivalent konicitet kan bestämmas så skulle
komfortrelaterade underhållsgränser kunna upprättas som
förhindrar dålig gång hos fordonen. Dålig gång är
exempelvis att fordon gungar sidledes i spåret då
sinusgången får kort våglängd p.g.a. felaktig konicitet på
slitna hjul.
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WheelView Sunderbyn

Flange Height = Flänshöjd
Flange Thickness = Flänsbredd
Tread Wear = Urgröpning av löpytan
Rim Thickness = Hjulets tjocklek



Referens Miniprof
• Handhållet mätinstrument för att mäta profil
• Kan användas på både hjul och räl



Begrepp
• Ekvivalent

konicitet
betecknas tanγ.

• Kan mätas som
lutning på hjulens
löpyta

• Sinusgången
våglängd
betecknas λ

• Ökar γ så
minskar λ

• γ beräknas som
medelvärde för
axeln m.h.t. båda
hjul.
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Påverkande faktorer

• Hjulprofil
• Hjulradie
• A-mått

• Axelns lat. pos.
• Rälprofil
• Spårvidd



Larmkriteria enligt SJ

När hjulen slits blir den ekvivalenta
koniciteten (tanY) högre och en
vägledande allvarlighetsgrad har av
SJ delats in enligt nedan:
• OK tanY ≤015
• Bör bevakas 0,15< tanY ≤0,20
• Underhållslarm 0,20≤ tanY



Aktiviteter i projektet
• Samla data för SJ-tåg från hjulprofilmätaren i Sunderbyn
• Koppla tåg i Sunderbyn med RFID från Sävast
• Mäta rälprofil i Sunderbyn mha Miniprof
• Spåra upp några fordon på bangården i Luleå och mäta

hjulprofil med Miniprof.
• Jämföra manuell och automatisk mätning.
• Skapa trendkurvor på förslitning baserat på Sunderbydata.
• Bygga simuleringsprogram för ekvivalent konicitet enligt

UIC519
• Beräkna konicitet för några exempelaxlar m.h.a. programmet

ePilot119 Resultatkonferens 8



Observation i mätdatat
• Första axlarna i tågen saknas ofta.
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Profiljämförelse 1

• Några godtyckliga punkter har valts för att
jämföra mätvärden WheelView - Miniprof



Profiljämförelse 2

• Skillnaderna i mätdata ökar nära hjulets
ytterkant



Profiljämförelse 3

• När vänster hjul får undermått får samtidigt
höger hjul övermått (på samma axel)

Måtten i bild visar värde WheelView minus värde Miniprof



Profiljämförelse 4
• Ny hjulprofil S1002 rp2 har jämförts med WheelView för

105<X<120mm där lutning ska vara ca 0,067

Måtten i bild visar nominell hjulprofil minus värde WheelView



Hjulens slitage över tid
• Flera hjul har följts över tid och slitaget syns tydligt



Trend för slitage i valda punkter
• Trenden visar tydligt långsamt slitage samt återställning

vid hjulunderhåll



Konicitetstrend
• Trenden ”brusar” ca 0,1 och svårt se klar koppling till

underhållstidpunkter.



Faktorer som påverkar trend
• A-måttet är osäkert från

WheelView
• Rälprofil och spårvidd

är väldigt ”lokala” mått



Kommentarer från Beena Vision
Svarspost från Dr Kambiz Nayebi, VD för Beena Vision Systems, Inc.:
• A similar system in Helsinki is being used to successfully calculate the

conicity. But that is under more stable conditions with more stable train
speeds. Our more recent models are better suited to do  this kind of study,
with higher processing rate, less sensitivity to speed changes, multiple
profile measurement, etc.

• Overall, for the wheels that you have the profile measured, you can
calculate the conicity anyway.

• Looking at the jumps in data is not helping anyone in figuring out if the data
can be used for conicity. The issue is, when the calibration is done and you
have stable data, you can use it for conicity calculation. So, the only
question is if the profiles measured by WheelView are close enough to the
real profile. That is the main concern in determining if you can use the data
for conicity measurement.

• I think you need to concentrate on that, given that the calibration is ok. The
system has good repeatability, but with every calibration change you will
see a jump.

• The jump you see in this graph is the result of a B2B calibration adjustment



Projektresultat 1
• Ekvivalent hjulprofil kan bestämmas på SJ:s tåg utifrån data hämtat

från WheelView.
• Noggrannheten i mätetalen bedöms vara ca +0,012/-0,02 lutning

och precisionen vid återkommande passager ca +/-0,05 %.
• A-måttet (back-to-back) på hjulen har ansatts nominellt eftersom

WheelView ofta levererat felaktigt A-mått.
• WheelView har problem att mäta de första axlarna vid tågpassage

av SJ:s tåg och det antas bero på att systemet trimmats för
hastigheter upp till 70 km/h (senare anm: Kan bero på stor
hjuldiameter hos lok).

• Hjulprofilmätaren WheelView i Sunderbyn kan i dagsläget inte läsa
de nya RFID-taggar som SJ och Trafikverket inför. Därför är det
svårt att införa automatiska larm som meddelar fordons-ID och det
är svårt (omöjligt) att trenda data på hjulen.
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Projektresultat 2
• Vid samkörning av beräknad konicitet mot servicetidpunkter så är

inte korrelationen helt tydlig. Det är därför tveksamt om den kan
användas som styrande serviceparameter för de studerade
fordonen av typ BFS9, BF4, B2 och WL4.

• Slitagetrendning för vissa punkter på hjulprofilen kan leverera ett
mer stabilt mått på hjulens slitage.

• Mätsystemet har i sin nuvarande version larm för nyckelparametrar
som flänsbredd, flänshöjd, dubbelfläns och hjulringens tjocklek.
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