
Instrumentatie ten dienste van het brugbeheer

Sébastien Flawinne
Ingénieur des constructions – Direction de l’Expertise des Ouvrages – SPW MI



Directie van bouwwerkdeskundigheid



Missies van de Directie
● Het beheer van de 6.000 wegenbouwen van de SPW MI organiseren
● Technische opleidingen « brugen » voor de medewerkers van de SPW MI organiseren 
● Wetenschappelijke beoordelingen uitvoeren
● Tijdelijk of permanente toezicht op de wegenbouwen organiseren 

o Instrumentatliteitseenheid: 2 ingenieurs en 1 bachelor
○ Interne bevoegdheid voor meeste aanvragen: 

■ Materiaal aankopen
■ Sensoren et dataloggers uitvoering
■ Gegevensoverdracht op de Cloud 
■ Verwerking en analyse

○ Voor specifiek gavallen, samenwerking met specialisten



Instrumentatie van wegenbouw 

Permanente toezicht van 
wegenbouw parameters via 

sensoren



Instrumentatie van wegenbouw
Drie mogelijke insturmentalisatie doelstellingen 

Veiligheid opvolg Hulp aan beslissing
Levensverlenging



Instrumentatie van wegenbouw 
De meeste instrumentalisaties zijn beperkt🡪 die zijn volledig door de SPW beheert

Meeste gevallen:
• Enkele sensoren
• Instrumentatie duurt tussen zes 

maanden en twee jaar

Zeldzaam geval

Door de SPW of externe beheert Volledig door de SPW beheert



La télémesure

De teleafmeting

Afmetingen 
automatisch 
gerepatrieerd via 4G, 
LoRa,…

klassieke instrumentatie Telemetrische instrumentatie

Installatie

Trajet 2Trajet 1

Installatie



De telemtrie
Directe reactie in geval van 
problemen …

klassieke instrumentatie Telemetrische instrumentatie

Installation

Trajet 2Trajet 1

Installation

Wanneer er vererging van het probleem blijkt



De telemetrie
Meetketen bestaande uit drie 
polen



Telemetrie
De SPW heeft zijn eigen 
sensoren, dataloggers en 
WEB-platform licenties



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

VDV functies
Metingen weergeven op verschillende 
soorten grafieken

Gebruikersaccountsysteem met 
gepersonaliseerde toegang

Real time display

Automatische reporting tool

Oprichting van prensentatie dashboards

Virtuele variabelen

Alarmsystemen en alarmen

GIS en webcam compatibel

…



Lijnen die alarmdrempels 
voorstellen



Dernière valeurs 
mesurées avec 
possibilité de statuts 
d’alarme (fond coloré)

Affichage des 
courbes par un 
click sur une 
donnée

VDV functies
Metingen weergeven op verschillende 
soorten grafieken

Gebruikersaccountsysteem met 
gepersonaliseerde toegang

Real time display

Automatische reporting tool

Oprichting van prensentatie dashboards

Virtuele variabelen

Alarmsystemen en alarmen

GIS en webcam compatibel

…



VDV functies
Metingen weergeven op verschillende 
soorten grafieken

Gebruikersaccountsysteem met 
gepersonaliseerde toegang

Real time display

Automatische reporting tool

Oprichting van prensentatie dashboards

Virtuele variabelen

Alarmsystemen en alarmen

GIS en webcam compatibel

…



Fonctionnalités de VDV
Affichage des mesures sur divers types de 
graphes

Système de comptes utilisateurs avec 
accès personnalisés

Real time display

Outil de reporting automatique

Création de dashboards de présentation 

Variables virtuelles

Système d’alertes et alarmes

Compatible GIS et webcam

…



Beperkt instrumentatie 🡪 volledig door 
de SPW beheerd

Complexe instrumentatie 🡪 
Mag extern beheerd worden

WEB platform Alle gegevens (ook extremen) komen door ons plateform



Klassieke geval : vervolg van steunen en 
verbindingen



Meting van debrug 
verplaatsingen ten 
opzichte van het 

landhoofd



Benadrukking van de 
stroomafwaartse 

gedeeltelijke blokkering 
steunen



DE METING VAN DE SPANNING VAN DE STAGEN



Continu 
monitoring

• Pont de Lanaye

• Pont du Pays de Liège

• Pont de Wandre

21



Spanningmeting met draadloze sensoren



Software voor permanente monitoring– Waarschuwingen en 
alarm beheer



VOORBEELD VAN DE VIADUC DE VIESVILLE

Grote scheuren in balken als gevolg 
van te grote afschuifkrachten



Voortdurend toezicht op het 
openen van scheuren sinds 

2014



VOORBEELD: VIADUC D’ATHUS

Tunnel "geduwd" tot 1,5 m van 
het landhoofd van een 
bouwwerk van de SPW



EXEMPLE DU VIADUC D’ATHUS

Tunnel "geduwd" tot 1,5 m van 
het landhoofd van een 
bouwwerk van de SPW



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Instrumentatie van 
het landhoofd met 

inclinometers



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Instrumentatie van 
het landhoofd met 

inclinometers

Begin van de werken  alarm door 
beweging van het landhoofd



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client

Live monitoring in tijd via het WEB-platform 
voor alle deelnemers



VOORBEELD MUUR NMBS



De bovenkant van de muur helt op 
sommige plaatsen meer dan 20 cm 
over in de richting van de sporen



Balken die de kantelende 
wand plaatselijk tegenhouden



Toezicht op:
• Inclinometers

• Verplaatsingen sensoren
• Spanningsmeters



Instrumentation
Suivre les données en direct et les 
soumettre au client



De spanningen in de staven zijn zeer 
afhankelijk van de temperatuur



Berekening van de correlatie tussen de 
temperatuur en de uitrekking van het 

rekstrookje



Evolutie van de krachten enkel ten gevolge van de 
wandduwkracht (door het temperatuur effect te verwijderen)



 DIC metingen



DIC: verplaatsing metingen via camera



Onder een 
geconcentreerde as van 

10 T

Vervorming van de hoofbalk in het 
midden van de overspanning: 0,4 mm

Vervorming van de afstandhouder in 
het midden van de overspanning : 

1,7 mm

DIC: voorbeeld op « pont Trieu Vichot »



DIC: TEST REALISE
● Pont Trieu Vichot



DIC: TEST REALISE
● Pont Trieu Vichot



DIC: lange termijn toezicht op een burg 
in Ouffet

Ongeordend steunmuur  scheuren in de 
weg



Camera neemt fotos om de twee uren
Envoie par 4G 
Angedreven door zonnepanelen





Kanaalbrug PONT DU SART

CSC voor het toezicht op de 
afwikkeling door een externe 

dienstverlener



Kanaalbrug: meerdere 
aanboden met 

verschillende systemen

Hydraulische systeem

DIC
Totaalstation



Besluitingen
● De ionstrumentatie kan in veel vershillende gevallen dienen  
● Technologie en diverse technieken in constante evolutie 
● Interesse in het beheersen van de keten voor "kleine" gevallen 🡪 maximum reactiviteit
● Externe dienstverlenging voor complexere zaken

○ Instrumentaties in orde houden durend tientallen jaren 
○ Bijzondere gevallen
○ Belangrijke wegenbouwen



Bedankt voor uw aandacht!



Contact

Sébastien FLAWINNE

+32 4 231 64 43

sebastien.flawinne@spw.wallonie.be



EEN ORGANISATIE VAN

MET DE STEUN VAN


