
een belangrijke schakel bij het 
monitoren tijdens de renovatie               

van de Galecopperbrug 



Binnen dit renovatie traject is de vijzeltechniek uitgevoerd door Civiele technieken deBoer bv uit Nieuwegein. 

Met 30 jaar ervaring realiseren zij door heel Europa projecten op het gebied van verplaatsingstechniek.  

 

Inleiding 



De vraag van CT deBoer was : 

Maak het vijzeltraject op afstand inzichtelijk en leg de gegevens vast. 

Gekozen is er voor een automatiseringssysteem van JUMO  “mTRONT-systeem”. 

 

Inleiding 



Inleiding 

De Galecopperbrug is onderdeel van de snelweg A12 en overspant het Amsterdam-Rijnkanaal in 
Utrecht. Met ruim 200.000 voertuigen per dag over twaalf rijstroken is de Galecopperbrug één van 
de drukste bruggen van Nederland.  



Inleiding 

Sinds de jaren 70 is het verkeer wat over de brug rijdt enorm toegenomen, daarnaast is het 
vrachtverkeer zwaarder geworden.  



Inleiding 

Dit heeft geleid tot vermoeiingsverschijnselen in het rijdek wat zorgt voor schade aan de brug. 

Hierom heeft Rijkswaterstaat besloten binnen een traject van 2,5 jaar de brug te renoveren en te 
versterken, waardoor de brug de komende 30 jaar weer mee kan. 

Kosten 80 miljoen . 

 



Inleiding 

De brug is met 6 miljoen kg staal versterkt en kan daarmee het zware beton dragen, de balken in totaal 
327m overspannen daarmee de gehele brug. 

 



Door de brug op te vijzelen (omhoog te duwen) komt de doorvaarthoogte enkele tientallen 
centimeters hoger te liggen.  

 

Inleiding 



Zo voldoet de brug aan Rijnvaarthoogte 9,1m boven NAP en dit maakt 4-laagse containervaart     
mogelijk zodat ook schepen met  een hogere lading onder de brug kunnen varen. 

 

Inleiding 



Het meetsysteem bestaat uit. 

Één Master en twee Slave systemen. 

Deze systemen zijn onderling 
verbonden door 4G / Wifi router en 
wisselen alle meetgegevens    
onderling uit. 

  

Meet systeem 



Elke Slave  heeft 20 analoge ingangen met de volgende meetsignalen : 

•  Druk in bar. Met het drukoppervlak is ook de belasting bekend en afleesbaar. 

•  Afstand in mm. Relatieve verplaatsing. Vanaf 0 of vooraf ingestelde waarde 

•  Rek in micrometers. Met de relatieve rek tov het begin is ook de belasting afname af te lezen. 

Meet systeem 



Interne opbouw van het Slave systeem. 

Meet systeem 



Al deze honderd signalen zijn zichtbaar op de HMI van elke  Slave  . 

  

Meet systeem 



Al deze honderd signalen zijn ook zichtbaar op de verschillende  webservers. 

  

Meet systeem 



De Master verwerkt  4 maal per seconde alle meetsignalen en vergelijkt deze met de vooraf ingestelde 
maximum toleranties. Alle waardes worden omgerekend naar percentage van het meetbereik . 

  

Meet systeem 



Meet systeem  

Het verschil in hoogte tussen de verschillende vijzelpunten evenals het verschil tussen de oost- en 
westzijde van de brug maken dat het proces zeer kritisch verloopt. 

  



De meetgegevens worden allemaal weergegeven 
op meerdere HTML webservers 3 stuks met 
identieke websites. 

 

Vanuit een browser via het IP adres is iedere 
website te benaderen.  

 

De programmeer taal van de HTML (Hyper Tekst 
Markup Language)  website is Java Script en die 
haalt elke seconde d.m.v. de GET functie alle 
meetwaarde (XML) op.  

 

Deze XML worden door het mTRONT systeem zelf 
gegenereerd. 

  

Web pagina 



Website 

De pagina is opgemaakt in CSS (cascade styling sheet) stijl waardoor deze zich automatisch aanpast 
aan de schermen die toegepast worden op Laptop, Smartphone of Tablet . 

  



Het vijzel traject bestaat uit drie verschillende stappen. 

 

• Voorspannen 

• Vijzelen 

• Uitwisselen 

 

Al deze stappen hebben hun eigen instellingen en eigen webpagina  

Voor elke brug (Noordbrug en Zuidbrug) met ieder een Oost- en West zijde was 10 dagen gereserveerd 
om het vijzel traject te realiseren. 

   

  

Vijzel traject 



Voorspannen 



Meet signalen 



Meet signalen 



Vijzelen 



Meet signalen 



Uitwisselen 



Meet signalen 



Conclusie  

 

Het centraal inzichtelijk maken van alle meetwaarden in één automatiseringssysteem 

biedt tijdens de vijzel werkzaamheden van de brug een groot voordeel, evenals het op afstand kunnen 
mee kijken vanaf een externe locatie. 

JUMO mTRON T is in staat alle meetpunten iedere 125 milliseconden te registreren. 

Een snelle afhandeling, controle en omrekening van alle druk en afstand sensoren evenals alarmen is 
hiermee gerealiseerd. 



Conclusie  



Slot 



 Dank u voor uw aandacht 

Slot 


