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Ø core: 8 – 62.5µm
Ø cladding: 125µm
Ø coating: <1mm →  >1cm

“Optische vezel”
= glasvezel telecommunicatie

Diameter 3.2 mm (PA coating)

Diameter 1 mm (GFRP coating)



“Multi-point” vs. “Distributed” Sensing

Typisch tot 20-30 sensoren op 1 kabel Meting over volledige lengte van de 
kabel



+ Optische vezel = sensor + informatiedrager
+ Meerdere meetpunten (1 tot >1000) op één enkele kabel
+ Lengtes tot 25-50 km
+/- Klein, compact ↔ robuustheid
+ Niet-elektrisch: bruikbaar in agressieve en explosieve omgeving
+ Geen EM interferentie

- Zekere kostprijs voor DAQ-unit en sensoren (maar afnemend)
- Afhankelijk van de technologie: rek- EN temperatuurafhankelijk

Vele voordelen



Een hele waaier aan OV-technologieën (ervaring WTCB)



• Zowat alle types materiaal:
• Staal, wapening, (voorgespannen) beton
• Maar ook: composiet, metselwerk, hout, CLT, geogrid, grond, …

• Verschillende integratiewijzes:
• Ingestort in beton/grout, verlijmd op de structuur, mechanisch 

bevestigd, …
• Als lokaal meetpunt(en) of extensometer (= meting over 

grotere meetbasis)
• …

Een hele waaier aan toepassingsmogelijkheden in de bouwsector



Stempelkader

Slibwanden

In de grond gevormde 
funderingspaal

Prefab heipaal

Strengenanker



Composietbrug

Gevelmetselwerk

Betonnen ligger



• “Monitoring van structuren en systemen met optische vezel”

• Projectpartners: WTCB & KU Leuven (afdeling Bouwmechanica)

• www.ovmonitoring.be (binnenkort online)

Vlaio Coock-project

http://www.ovmonitoring.be/


Evolutie OV-sensortechnologie
• Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, 

betaalbaarheid, enz. ↗
• Vele voordelen t.o.v. klassieke 

sensortechnologie
• Aantal toepassingen in diverse 

sectoren neemt toe.
• Vlaamse bouwsector: slechts 

beperkte toepassingen.

Projectachtergrond
Vraag vanuit bouwsector

• QC en performantie
(ondergrondse) structuren
 Verificatie en optimalisatie van 

ontwerp/uitvoering
▪ Integriteit van elementen
▪ Reële schaal draagvermogen

• LT opvolging van nieuwe & 
bestaande structuren
 Onderhoud/interventies, “early

warning”, “predictive maintenance”, 
reële LT performantie



Noden en behoeften 
bouwsector

• Inzicht in OV-technieken, systemen, 
toepassingsmogelijkheden, beperkingen

• Aangepaste meetsystemen voor 
bouwkundige toepassingen (robuustheid)

• Optimum locatie/densiteit sensoren 
in structuren i.f.v. de toepassing

• Interpretatiemethodes, algoritmen, 
alarmdrempels

(i.k.v. onderhoud, early warning)

Doelstellingen
• Verhogen van inzichten en kennis 

in de bouwsector
• Stimuleren van 

ontwikkeling/productie 
aangepaste OV-producten

• Ontwikkelen van methodes en 
type-oplossingen

Projectdoelstellingen

www.ovmonitoring.be
(binnenkort online) 

http://www.ovmonitoring.be/


• Ook gericht op beton en bewaking van betonnen structuren 
(bestaande & nieuwe)

• Verband tussen schade(progressie) en vervormingen?!
→ Vervormingsmeting = indirecte meting, alarmdrempel?

Validatieproeven en demoprojecten



• Versnelde verouderingsproeven op kleine mallen
(i.s.m. project Circular.Concrete)
• OV-sensoren ingestort + aan buitenkant bevestigd
+ klassieke sensoren (resistiviteit, potentiaal)

Validatieproeven

https://www.circular-concrete.be/


• Reële schaal belastingsproeven
+ versnelde veroudering

Validatieproeven



• 2019: voorstel monitoring Leopold II-tunnel Brussel
• Voorstel niet weerhouden
• Onvoldoende budget voor volledige renovatie
• Mogelijkheden OV voor dense monitoring van tunnelplafond van 

minder aangetaste zones
• 2020: OV-monitoring betonnen brug i.s.m. AWV en MOW?!

• Merk op, OV is niet zaligmakend, vaak/meestal in 
combinatie met conventionele monitoring

Demoprojecten



• Interesse in het project?

gust.van.lysebetten@bbri.be

www.ovmonitoring.be (binnenkort online)

Bedankt voor uw aandacht

mailto:gust.van.lysebetten@bbri.be
http://www.ovmonitoring.be/
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