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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport Kraantijdoptima/isatie bij sandwich gevelelementen. Dit 

rapport is geschreven ter afsluiting van mijn afstudeertraject aan de Technische 

Universiteit van Eindhoven voor de mastertrack Construction Technology. 

Het afstudeertraject was onderverdeeld in drie fasen, deze rapportage is het 

eindresultaat. Het traject startte met een analyse van sandwich gevelelementen en de 

verwerking hiervan. Vanuit de analyse is een doelstelling geformuleerd . Om de 

doelstelling te kunnen beantwoorden is in de tweede fase onderzoek op locatie 

uitgevoerd . Tenslotte is in de derde fase een aanpikmethode ontwikkeld. 

Diegene met interesse voor de onderzoeksresultaten verwijs ik naar hoofdstuk 2 

Onderzoek verwerkingsmethode . Het ontwerptraject en de resultaten hiervan zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 3 tot en met 5. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een overzicht 

gegeven van de ontwikkelde aanpikmethode. 

Deze laatste woorden wil ik wijden aan de mensen die dit eindrapport mede mogelijk 

hebben gemaakt. Ik heb mijn afstudeertraject doorlopen bij het gastbedrijf BAM 

Utiliteitsbouw Grote Projecten te Bunnik. Ik wil al mijn collega's danken voor de fijne 

werkplek en alle adviezen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn bedrijfsbegeleider 

Harrie Penders voor alle mogelijkheden en ondersteuning die ik heb gekregen. Mijn 

begeleiders vanuit de mastertrack, Peter van Hoof en Eric Vastert wil ik hartelijk 

danken voor de geboden begeleiding en adviezen . Ten slotte wil ik mijn familie, 

vrienden en vriendin bedanken voor de ondersteuning die ik heb mogen ontvangen. 

Veel leesplezier! 

Thijs Schlief 

Wehl, mei 2009 
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Samenvatting 

De toepassing van sandwich gevelelementen is in opkomst, de elementen kunnen 

warden gezien als de tweede generatie prefab. Bij een sandwich gevelelement zijn de 

drie lagen ' binnenblad, isolatie en buitenblad' gecombineerd tot een element. Dit 

rapport beschrijft de ontwikkeling van een Aanpikmethode van de tweede generatie. 

Op de onderzoekslocatie het Maasstad ziekenhuis is geconstateerd dat de verwerking 

van de elementen niet optimaal verloopt. In een eerste opzet van dit onderzoek was 

de doelstelling het ontwikkelen van een verwerkingsmethode waarbij de kraantijd met 

50% wordt gereduceerd. De kraantijdreductie zorgt ervoor dat de kraan eerder 

beschikbaar is voor andere hijswerkzaamheden; dit kan uiteindelijk leiden tot een 

kortere bouwtijd. Gedurende het onderzoek is echter gebleken dat de ontwikkeling 

van een totale verwerkingsmethode niet haalbaar is. Om het onderzoek beheersbaar 

te houden en voldoende diepgang te geven is de doelstelling als vol gt geformuleerd: 

Het ontwerpen van een aanpikmethode waarbij de kraantijd zodoende wordt 

gereduceerd dat een totale kraancyc/us van 15 minuten per element kan warden 

bereikt. 

Door onderzoek op locatie zijn de verwerkingsmethode, -tijden en -kosten in kaart 

gebracht. Het onderzoek naar de verwerkingsmethode van de elementen heeft 

aangetoond dat de bewerking Element Stellen bepalend is voor de benodigde kraantijd 

bij het plaatsen van een element. Met het onderzoek naar de verwerkingstijden is 

middels een multi moment opname de kraancyclus vastgesteld. Vervolgens is met een 

tijdopname, aan de hand van filmbeelden, de tijdsduur van alle cyclusactiv iteiten 

vastgesteld. Voor de totale kraancyclus is een kraantijd van 30 minuten aangehouden. 

Uit het onderzoek naar de kosten is gebleken dat de verwerkingskosten per element 

€312, 70 bedragen, ofwel 2% van de totale kosten per element. Met de resultaten uit 

het onderzoek is een nulsituatie opgesteld, deze situatie dient als uitgangspositie voor 

het ontwerpen van de aanpikmethode. 

Voor het ontwerpen van de aanpikmethode is een programma van eisen opgesteld. 

Hierin zijn eisen aan de tijd, kosten, massa, en hoogte gesteld. Het ontwerpkader richt 

zich op het belangrijkste knelpunt; het element hangt bij het hijsen niet waterpas en 

in het lood. Oorzaak is dat het element tijdens het hijsen met het zwaartepunt onder 

de hijslijn draait. De ligging van het zwaartepunt is excentrisch en verschilt per 

element. Voor een snelle montage moet het element waterpas en te lood hangen. 
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Het ontwerpproces is in twee richtingen gesplitst: elementgebonden voorzieningen' en 

'hijsvoorzieningen'. De ontwikkelde elementgebonden voorzieningen bestaan uit het 

type hijsanker, de positionering van de hijsankers en een oplossing voor het versneld 

afpikken. Na een analyse zijn de het is gekozen voor een combinatie van gebogen 

hijsanker en een op afstand bedienbare hijssleutel. Het hijsanker, van het type 2D 

spreidanker, wordt in een lijn met het zwaartepunt ingestort. Hierdoor hangt het 

element bij het hijsen te lood. De op afstand bedienbare hijssleutels maken het 

mogelijk om het element vanaf de werkvloer af te pikken. 

De ontwikkeling van hijsvoorzieningen is gestart met het modelleren van de 

voorziening. Een hijsvoorziening bestaat uit drie componenten: een sensor, een 

actuator en het middel. Het middel vormt de daadwerkelijke koppeling tussen element 

en kraan. Met de actuator kan het zwaartepunt warden verplaatst. De sensor meet 

wanneer het element waterpas hangt en stuurt de actuator aan. Vanuit dit model zijn 

drie ontwerpen ontwikkeld: 

Een 'Zelfnivellerende tweesprong, bestaat uit een tweesprong met twee hydraulische 

cilinders. Met de cilinders kan de lengte van de tweesprong warden aangepast en kan 

het element waterpas warden gehangen. Met een autoleveller wordt gemeten of het 

element waterpas hangt, indien dit niet het geval is wordt een cilinder ingeregeld. 

Een 'Zelfnivellerende evenaar' bestaat uit een hijsbalk met twee hydraulische cilinders. 

Door het inschuiven van een cilinder wordt het aangrijppunt de kraan verplaatst, 

hierdoor wordt het zwaartepunt ten opzichte van de hijslijn verplaatst. 

Een 'Schaarevenaar' bestaat uit een hijsbalk met een scharnierende balk. De 

scharnierende balk wordt gecontroleerd met een hydraulische cilinder. Door de balk 

kantelen wordt de hijslijn ten opzichte van het zwaartepunt verplaatst. 

De Zelfnivellerende evenaar' is geselecteerd voor de toepassing in de aanpikmethode. 

Met deze evenaar wordt het aanpikken terug gebracht naar de essentie; het 

aankoppelen van de te hijsen last. De evenaar werkt volledig zelfstandig zonder 

externe voorzieningen. 

De ontwikkelde aanpikmethode is een combinatie van: het gebogen spreidanker, de 

op afstand bediende ringkoppeling en de Zelfnivellerende evenaar. Met de 

aanpikmethode kan een element in 202 seconden warden aangepikt. Hiermee voldoet 

het ontwerp aan het PvE en de doelstelling. Deze methode wordt gezien als een 

aanpikmethode van de tweede generatie, die bijdraagt aan een kortere bouwtijd door 

kraa ntijd reductie. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Sandwich gevelelementen zijn in opkomst als bouwproduct. De elementen zijn 

ontwikkeld in de jaren negentig, maar warden pas de laatste jaren met toenemende 

regelmaat ingezet. De elementen behoren tot de tweede generatie prefab . De 

afzonderlijke gevelonderdelen warden niet meer separaat geproduceerd maar zijn 

gecombineerd tot een element. De prefabricage onder geconditioneerde 

omstandigheden maakt de toepassing van efficientere productiemethoden mogelijk 

waardoor de kwaliteit ten opzichte van de traditionele separate producten sterk 

verbetert. 

De keuze voor sandwich gevelelementen wordt gemaakt om de bouwtijd te verkorten. 

De ruwbouwcyclus wordt versneld door het toepassen van complete gevelelementen 

die met een hijsbeweging kunnen warden geplaatst. Bij toepassing van prefab 

elementen bepaalt de kraan het kritieke pad; dit resulteert in een hoge bezetting van 

de kraan. Het plaatsen van de sandwich gevelelementen is een bepalende bewerking 

in deze bezetting, die zoals zal blijken suboptimaal verloopt. Het verkorten van de 

benodigde tijd om een element te plaatsen verlaagt de benodigde kraantijd, waardoor 

deze eerder kan starten met de overige hijswerkzaamheden. Uiteindelijk zal een 

kortere kraantijd het ruwbouwproces versnellen en daarmee de totale bouwtijd 

verkorten . 

Voor het formuleren van een onderzoeksdoelstelling is een inventarisatie uitgevoerd 

op het project 'Maasstad ziekenhuis' te Rotterdam. Dit project vormde tevens de 

locatie voor het vervolgonderzoek. 
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1.2 Introductie onderzoekslocatie Maasstad ziekenhuis 

1.2.1 Ontwerp, bouwteam en ruwbouwmethode 

Het Maasstad ziekenhuis is de nieuwste locatie van het huidige Medisch Centrum 

Rijnmond Zuid (MCRZ). Het ontwerp bestaat uit 4 onderling verbonden beuken van 5 

verdiepingen hoog, met technische ruimten op de daken. Op onderstaand figuur wordt 

een impressie van het ontwerp gegeven, in de nevenstaande tabel zijn aantal 

projectspecifieke kengeta I len gegeven. 

Figuur 1.1 Impressie van het Maasstad Ziekenhuis 

Geaevens Maasstad ziekenhuis 
Aanneemsom € 68.200.000 -
Bouwtiid 3 iaar 
Eerste oaal Juni2007 
Eerste sandwich Mei2008 
gevelelement 
Aantal aevelelementen 1166 

Tabel 1.1 Kengetallen van het project Maasstad 
ziekenhuis 

Het project wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie MCRZ bestaande uit BAM 

Utiliteitsbouw Grote Projecten en Ballast Nedam Speciale Projecten. Het 

uitvoeringsteam wordt gevormd door medewerkers van beide aannemers. De 

werkvoorbereiding en de montage van de sandwich gevelelementen wordt uitgevoerd 

door medewerkers van de BAM. 

De toegepaste ruwbouwmethode is een combinatie van prefab en gietbouw. De kernen 

van de bouwdelen zijn gerealiseerd met een klimkist, deze zijn voorgetrokken op de 

andere ruwbouwdelen. De gevels zijn uitgevoerd in dragende sandwich elementen. De 

vloerconstructie bestaat uit een schilvloer, deze is tussen de gevels in afgestort. Op 

een verdieping zorgen verzwaarde stroken met in het werk gestorte kolommen voor 

de draagstructuur. 
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1.2.2 De sandwich gevelelementen 

Sandwich gevelelementen zijn opgebouwd 

uit drie lagen: een binnenblad, de 

isolatielaag en het buitenblad. De 

elementen voor het Maasstad ziekenhuis 

warden gefabriceerd door Loveld te Belgie. 

Na productie warden de elementen 

opgeslagen en vervolgens op afroep naar de 

bouwlocatie getra nsporteerd. 

Figuur 1.2 Zijaanzicht element Vlnr. 
buitenblad, isolatielaag, binnenblad. 

Het productieproces van de elementen is in de fabriek geobserveerd. Het element 

wordt liggend en laag voor laag geproduceerd. Per laag een beknopte toelichting: 

1. Buitenblad - traditionele metselwerkuitstraling 

Voor een element wordt een bekistingsmal gemaakt. In de ma! wordt het 

voegpatroon aangebracht met rubber of houten !atjes, hierin warden de 

gevelstenen gelegd. Ten s!otte wordt over de geve!stenen een /aag mortel 

aangebracht. 

Figuur 1.3 De plaatsing van 
gevelstenen in de productiemal met 
voegpatroon . 

Figuur 1.4 Mortellaag gestort over 
gevelstenen 
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2. Isolatie - harde isolatie 

Over het gestorte buitenblad wordt in dezelfde bekisting een /aag isolatie 

aangebracht. Hiervoor wordt een harde pur- of ps-isolatie toegepast. De laag 

isolatie wordt vervolgens afgedekt met een plastic folie. Tijdens deze stap warden 

ook de stelkozijnen in de ma/ gelegd. 

Figuur 1.5 Het aanbrengen van 
isolatieplaten 

Figuur 1. 6 Over de isolatie wordt 
een /aag plastic folie aangebracht 

3. Binnenblad - beton 

12 

Als laatste stap wordt over de isolatie/aag het binnenblad gestort, het element ligt 

dan nog altijd in de zelfde kist. Eerst wordt de prefab wapeningskorf aangebracht. 

Vervo/gens wordt de kist volgestort en het stortvlak wordt afgestreken. Na het 

storten wordt het element ontkist en nagerooid. 

Figuur 1. 7 Het plaatsen van de 
wapeningkorven 

Figuur 1. 8 Het storten van het 
binnenblad 



1.2.3 Sandwich gevelelementen op het Maasstad Ziekenhuis 

De standaard opbouw van een sandwich gevelelementen bestaat uit: een binnenblad, 

isolatielaag en buitenblad. Echter per project en leverancier krijgt een element 

specifieke onderdelen of kenmerken. De relevante onderdelen van de elementen op 

het Maasstad Ziekenhuis warden hier besproken. 

Het buitenblad is uitgevoerd in steenstrips van baksteen, figuur 2. 9 la at een fragment 

zien. Het gevelbeeld is opgebouwd uit: 

• penanten en balken 

• verdiepte vlakken 

• verdiepte v lakken 

Figuur 1. 9 Fragment van gevel Maasstad 
ziekenhuis m et daarin aangegeven de 
niveaus van de vlakken 

niveau 0 

niveau -40 

niveau -80 

Figuur 1.10 Bovenaanzicht element, 
vonb. Binnenblad, Deventerprofiel, 
EPDM-strook en buitenblad 

Er is voor gekozen de kozijnen niet te monteren voor het plaatsen van het element. 

Dit is normaliter wel het geval, na montage is de gevel dan wind en waterdicht. Omdat 

bij montage vooraf de gewenste kwaliteit niet kon warden gegarandeerd, is besloten 

de kozijnen in het werk te plaatsen . 

Alie elementen zijn aan de bovenzijde afgedicht met een EPDM-strook, vocht uit een 

element stuit zo op de waterkerende laag van het onderliggende element. De voegen 

tussen de elementen warden gedicht met een Deventerprofiel. Het profiel is in het 

binnenblad gestort en komt bij montage klem te zitten in een naad tussen de 

elementen. De EPDM-strook en het Deventerprofiel zijn te zien op figuur 2.10 . 

13 



De elementen blijven na montage staan door de 

werking van de zwaartekracht en de verankering 

aan de vloerconstructie . Afschuiven wordt 

voorkomen door een verbind ing met stekken en 

gaines. De gaines zijn volgens het Belgische 

systeem bovenin het element geplaatst. (zie 

figuur 2.11) Bij het Nederlandse systeem is het 

omgedraaid en zitten de stekken onderin het 

element. 

1.2.4 Kranen op het Maasstad ziekenhuis 

Figuur 1.11 Het Belgische 
gainesysteem . De gaines zijn 
bovenin aangebracht, onderin 
het te plaatsen warden de 
stekken gedraaid. 

De sandwich gevelelementen worden op de bouwplaats getransporteerd met een 

kraan. Op dit project worden drie typen kranen ingezet: de torenkraan, de rupskraan 

en een mobiele telekraan . 

Figuur 1.12 De kranen die op het Maasstad ziekenhuis warden ingezet bij de montage van de elem enten . Vlnr. 
Torenkraan, rupskraan, telekraan . 

Er staan vier vergelijkbare torenkranen, twee van het merk Potain en twee Liebherr 

kranen. De kranen varieren in hoogte van circa 40 meter tot 60 meter en zijn 

geplaatst op kraanbanen van 18 meter lang . Door de kraanbaan heeft de kraan een 

groter bereik, zonder dat hiervoor een langere giek benodigd is. De torenkranen 

hebben de hoogste bezetting, ze worden met een bezettingsgraad van 95% maximaal 

ingezet in de ruwbouw. 
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Hijswerkzaamheden buiten het bereik van de torenkraan warden opgevangen door 

twee rupskranen . Voor de sandwich gevelelementen wordt een 80 tons Hitachi 

ingezet. De kraan heeft een giek van 37 meter lengte. Op 9 meter is de maximaal te 

hijsen last 18 ton. Doordat de rupskranen als achtervang van de torenkranen fungeren 

is de bezetting lager. 

De mobiele telekraan wordt ingehuurd voor elementen buiten het hijsbereik van de 

rupskraan, dit betreft vooral hoekelementen met een massa van meer dan 16 ton. 

Hiervoor wordt een telekraan van minstens 200 ton ingehuurd, met een minimale 

huurtijd van 4 uur. 

1.3 Probleemgebied 

De belangrijkste voordelen van sandwich gevelelementen zijn productie onder 

geconditioneerde omstandigheden, het steigerloos bouwen en een korte bouwtijd. 

Deze voordelen maken het een innovatief en financieel aantrekkelijk bouwsysteem. 

Echter de praktijk toont aan dat de optimale verwerkingsmethode voor dit systeem 

nog niet is gevonden, het montageproces is complex en verloopt traag in vergelijking 

met het plaatsen van traditionele prefab elementen zoals prefab binnenspouwbladen. 

Algemene knelpunten zijn de excentrische ligging van het zwaartepunt, een oplopend 

gewicht tot wel 20ton en de kritieke punten voor de montage die zich op het 

buitenblad bevinden terwijl vanaf de binnenzijde wordt gemonteerd . 

De geconstateerde 'suboptimale' verwerkingsmethode resulteert in een langere 

montagetijd per element dan noodzakelijk. De montagetijd is direct van invloed op de 

benodigde kraantijd; gedurende het hele montageproces van een element is de kraan 

nodig. In een ruwbouwcyclus met prefab elementen bepaalt de kraan het 

productietempo. Dit betekent dat de suboptimale verwerking van een sandwich 

gevelelement doorwerkt in het hele bouwproces. 
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1.4 Doel van het afstudeerproject 

Vanuit de gesignaleerde suboptimale situatie rand de verwerking van sandwich 

gevelelementen is de volgende doelstelling geformuleerd: 

De ontwikkeling van een verwerkingsmethode voor sandwich gevelelementen op het 

project Maasstad ziekenhuis waarbij de kraantijd met 50% wordt gereduceerd zonder 

een toename van kosten en met behoud van de kwaliteit van het eindproduct. 

Met de ontwikkeling van een nieuwe verwerkingsmethode wordt getracht de kraantijd 

op het project Maasstad ziekenhuis met 50% te reduceren. Een reductie van 50% is 

ambitieus, het vraagt om innovatieve oplossingen. 

Voorafgaand aan het ontwerpproces van de nieuwe verwerkingsmethode is eerst de 

huidige situatie op het Maasstad ziekenhuis in kaart gebracht. Hiervoor zijn de 

verwerkingsmethode, verwerkingstijd, en de verwerkingskosten door metingen 

gekwantificeerd. Met deze onderzoeksresultaten is een 'nulsituatie' geformuleerd. 

Hierin wordt oak de gereduceerde kraantijd vastgesteld. De nulsituatie dient als 

uitgangspunt voor het ontwerpen van kraantijd reducerende oplossingen. 

Met het opstellen van de nulsituatie is het voorschrijdend inzicht ontstaan dat de 

ontwikkeling van een totale verwerkingsmethode binnen dit onderzoek niet haalbaar 

is . De te ontwikkelen verwerkingsmethode zou moeten bestaan uit de 

hoofdactiviteiten Aanpikken, Stellen, Tijdelijk Fixeren. Om voldoende diepgang te 

genereren is de ontwikkeling afgebakend tot de bewerking Aanpikken. 

Voor de aanpikmethode is een aanpiktijd aangenomen; hiervoor is een percentage van 

de gereduceerde kraantijd voor de hele verwerkingsmethode aangehouden. 

Vervolgens zijn oplossingen ontwikkeld die deze aanpiktijd mogelijk maken. Bij iedere 

oplossing wordt een kraantijd- en kostenoverzicht gegeven. Eindresultaat is een 

aanpikmethode die is samengesteld uit de genereerde oplossingen. 
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1.5 Opbouw van het rapport 

Dit rapport is een beschrijving van de ontwikkelde aanpikmethode en de weg die 

daartoe heeft geleid . In hoofdstuk twee warden de resultaten van het onderzoek naar 

de verwerkingsmethode op het Maasstad ziekenhuis beschreven. De resultaten van 

het onderzoek vormen de basis van het ontwerptraject. In hoofdstuk 3 warden de 

kengetallen en knelpunten samengevoegd tot een nulsituatie. 

Vanuit deze nulsituatie is de ontwerpopzet geformuleerd, met als basis het 

programma van eisen. De ontwikkeling en resultaten van de ontwerpen zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 4 Element gebonden voorzieningen en hoofdstuk 5 

Hijsvoorzieningen. Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkelde 

aanpikmethode en een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2 Onderzoek verwerkingsmethode 

2.1 Doelstelling en aanpak 

2.1.1 Onderzoeksdoelstelling 

Met het onderzoek zijn gegevens vergaard om een concrete verwerkingsmethode voor 

de sandwich gevelelementen op het Maasstad ziekenhuis te kunnen ontwikkelen. 

Vanuit de hoofddoelstelling van dit afstudeerproject is de volgende 

onderzoeksdoelstelling geformuleerd: 

Het in kaart brengen van de verwerkingsmethoden voor sandwich gevelelementen op 

het project Maasstad Ziekenhuis om zo een basis te bieden voor het reduceren van de 

kraanbezetting. 

Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Hoe warden de sandwich gevelelementen op het project Maasstad Ziekenhuis 

verwerkt en welke kraanbezetting en montagekosten treden hierbij op? 

Om antwoord te geven op de probleemstelling en daarmee te voldoen aan de 

doelstelling zijn deze onderzoeksvragen beantwoord: 

1. Welke activiteiten warden uitgevoerd voor de verwerking van sandwich 

gevelelementen en zijn kritiek voor de kraanbezetting? 

2. Hoeveel (kraan)tijd vergen deze activiteiten? 

3. Wat zijn de ingecalculeerde kosten per te verwerken element? 

4. Wat zijn de werkelijke kosten per verwerkt element? 
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2.1.2 Onderzoeksaanpak 

Om de verwerkingsmethode op het project Maasstad ziekenhuis in kaart te kunnen 

brengen zijn de volgende drie onderzoeksgebieden vastgesteld. 

1. Verwerki ngsactiviteiten 

2. Verwerkingstijd 

3. Verwerkingskosten 

In het onderzoek naar de verwerkingsmethode staat de benodigde kraantijd centraal. 

De activiteiten van de verwerkingsmethode zijn in het vooronderzoek 

ge"lnventariseerd. De eerste stap in dit onderzoek is het in kaart brengen van de 

verwerkingsactiviteiten die van invloed zijn op de kraanbezetting. 

Het onderzoek naar de verwerkingstijd is gericht op de in kaart gebrachte activiteiten 

met invloed op de kraanbezetting. Om de mate van invloed te bepalen is een Multi 

Moment Opname (MMO) gemaakt. Met de MMO is bepaald welke activiteiten op het 

kritieke pad van de montage liggen en daarmee direct van invloed zijn op de 

benodigde kraantijd. 

Vervolgens is met een tijdmeting de exacte kraancyclus in kaart gebracht. Deze cyclus 

ligt volledig op het kritieke pad. Van iedere cyclusactiviteit zijn de bewerkings- en 

doorlooptijden bepaald. 

Voor het onderzoek naar de verwerkingskosten zijn de werkelijke kosten in kaart 

gebracht en vergeleken met de geraamde kosten. De gevonden waarden warden als 

uitgangspunt genomen voor de ontwerpfase. 
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2.2 Verwerkingsactiviteiten 

Om de kraanbezetting gericht te kunnen onderzoeken is de verwerkingsmethode, 

zoals deze werkelijk wordt toegepast op het project Maasstad ziekenhuis in kaart 

gebracht. In dit onderzoek naar de verwerkingsmethode staat de kraanbezetting 

centraal. De activiteiten met een waarschijnlijke invloed op de kraanbezetting warden 

ge·inventariseerd en toegelicht. 

Gestart is met een inventarisatie op de bouwplaats van alle activiteiten die warden 

uitgevoerd tijdens de verwerking van de elementen. Vervolgens is een bezoek 

gebracht aan de fabrikant Loveld te Belgie, om een beeld te vormen van het 

productieproces. De ge·inventariseerde activiteiten zijn gegroepeerd in zeven 

hoofdgroepen, deze zijn uitgewerkt in het onderstaande schema. 

~ment l 
1 Produceren 1 1-~--~ 

IBement 
~ Uitrichten 

Element 
Afwerken 

Schema 2.1 Schema met de hoofdstappen uit het verwerkingsproces van de sandwich 
gevelelementen, de stappen met invloed op de kraanbezetting zijn dubbel omlijnd. 

Tijdens de inventarisatie is gebleken dat de hoofdactiviteiten Werkvloer voorbereiden 

en Elementen plaatsen direct van invloed zijn op de kraanbezetting. De juistheid van 

deze veronderstelling en de mate van invloed is getoetst met het onderzoek naar de 

verwerkingstijden . De twee hoofdactiviteiten zijn hiervoor nader uitgewerkt op 

subniveau. 
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2.2.1 Hoofdactiviteit 1: Werkvloer voorbereiden 

Voor het plaatsen van het element wordt de werkvloer voorbereid. De 

uitvoeringsvolgorde van deze activiteit is niet consistent, in het onderstaande 

SADT-schema is de in het voortraject ontworpen volgorde aangehouden. 

Werkvloer 
werkvloer Inrichten 

4 l 

i - T 
2 Stel leurs Kraan 

1 Kraanmach1nist Mateneel 

Stelmateriaa 

Stelplaats 

Materieel 
' Voorbereiden 

4.2 

I 
2 Stell eurs Stelmaterieel 

Stelplaats 

Materiaal 
' Voorbereiden 

4 .3 

I Stelleur 

Werkvloer 
Voorbereiden 

4 . 

L1 jmdetaill ering 

l 
EPDM 

Aanbrengen 
4.4 Plakvoorschriften 

l_ 
u 1mp1stoo1 Isolatie 

I 
Afb•eekmes ' aanbrengen f-~ 

lsolat1e--t'......__ ~ 

2 StJeurs Ujmpistool r 
Afbreekmes 

l Stelleur 

Leun ing 
Verwijderen 

4.6 

2 Stelleurs Gaines 

uitzuigen 4 _7 :,~~;:~ 

T T 
1 Stelleur Waterstofzulger 

Schema 2.2 SADT schema van het proces Werkvloer Voo rbereiden. 

Werkvloer inrichten en het voorbereiden van materieel en materiaal 

Voor het stellen van een reeks elementen wordt de werkvloer ingericht. Het 

stelmaterieel en -materiaal wordt naar de werkvloer getransporteerd en er wordt een 

m ixplaats voor de mortel ingericht. Na het inrichten van de werkvloer warden de 

montagehandelingen voorbereid . Per element warden twee schoren met twee 

ankerbouten klaargelegd. Het benodigde stelmateriaal en -materieel wordt bij de 

stelplaats van het eerste element uitgelegd, na het plaatsen verhuist het mee naar de 

volgende stelplaats. 

EPDM plakken 

De waterafd ichting van de gevel is op 

elementniveau aangebracht, zie paragraaf 2. 2.1. 

Als laatste stap voor de montage warden de 

elementnaden dichtgeplakt en tegen het 

Deventerprofiel wordt een extra kitrug gelegd . 

De elementnaden warden dichtgeplakt met een 

strook EPDM en speciale lijm met een blijvende 

elasticiteit. Het afkitten van het Deventerprofiel is 

een voorzorgsmaatregel, om doordringen van 

vocht onder het profiel te voorkomen. 

Figuur 2 .1 Een productiemedewerker 
plakt een strook EPDM over een 
elementnaad. 
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Isolatie plakken 

De isolatielaag in de elementen loopt niet door in 

de naden tussen de elementen. Voor een goede 

isolatiewaarde van de gevel wordt een strook 

glaswol aangebracht. De strook wordt op rol 

aangeleverd en heeft een eigen plakstrip. De 

isolatie wordt aangebracht op het onderliggende en 

nevenstaande element. 

Leuningen verwijderen 

De randbeveiliging van de werkvloer bestaat uit 

leuningen die in de gaines van de elementen zijn 

geplaatst. Voor het plaatsen van een element 

moeten uit het onderliggende element twee 

leuningen warden verwijderd. De leuningen staan 

las in de gaines, warden met twee personen eruit 

getild en naar een verzamelplaats gedragen. 

Opmerking: de randbeveiliging ontbreekt totdat 

het element is geplaatst. 

Gaines uitzuigen 

Voor een goede hechting van de mortel is het 

belangrijk dat de gaines schoon en leeg zijn. 

Omdat de gaines boven in de elementen zitten, 

kan er water en of bouwafval in blijven staan. Om 

dit te voorkomen warden de gaines dichtgeplakt, 

echter bij het plaatsen van de leuningen warden de 

gaines weer geopend. Voor een goede hechting 

warden de gaines voor de montage van de 

elementen met een waterstofzuiger leeggezogen. 
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Figuur 2.2 Jsolatie (gee/) geplakt op de 
elementen . 

Figuur 2 .3 Het wegdragen van een 
leuningdeel door twee 
productiemedewerkers 

Figuur 2.4 het uitzuigen van een gaine 
door een productiemedewerker 



2.2.2 Hoofdactiviteit 2: Element p/aatsen 

De activiteit Element Plaatsen is volledig gericht op de montage van het element. De 

kraan wordt gedurende de hele activiteit bezet, de bezetting loopt vanaf het 

aanpikmoment tot en met het afpikmoment. De handelingen waarbij de kraan 

daadwerkelijk een hijsbeweg ing maakt zijn dubbel omlijnd. 

Bemrttype 
I 

l s~-
>andwich- • Aanpikken 
o1elelement 5. 

Stelplacts 
Voortereiden 

5. 

J Sl:ella.-s Berrent 
Stell en 

5.4 

3 Stella.rs Sloct.IJzer 

Schema 2 .3 SADT schema van het proces Element Plaatsen. 

Element aanpikken 

~. 

1 Kraam"ectinist. Ladder 
t ~lar Carm..rirat.Je 

K1'm 

Voor het hijsen van de elementen staan drie kraantypen ter beschikking : een Liebherr 

280ec torenkraan, een mobiele 200tons kraan en een Hitachi 80tons rupskraan. De 

keuze is afhankelijk van de stelposit ie en het type element. Het aanpikproces dat deze 

kranen doorlopen is uitgewerkt in onderstaand schema. 

Elementgewidit 

i 
Hijslussen l 

Element 
Aanpikken 

5.1 

lndraaien5.1. . 1~ !JJ PoSlbe zwaartepurt 

1 Aatipikkeletar 2 - HiJslussen 
..- Hijssleutels 

i i i 
I KraarYT0Chinist Kraan (r 

,!..,;:,::, Aankoppel~~ ~ 

, """"'""'""""' ~"'"• IJ Element 
EJerrert Hijsen (SOcm \ 

aanoeP 5.1. i ~ 

I Kraanmachnist 
l Stelle..r 

Schema 2 .4 SADT schema van het proces Element aanpikken 

Takelnchting" 

Ele~nt l 
Hor. stellen """""' 

5.1. """"""'"' i - i 
t Aarpikkeleteur Take! 
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Het aanpikken van sandwich gevelelementen is een complexe bewerking doordat de 

elementen bij het loskomen van de grand schuin gaan hangen; dit is te zien op figuur 

2.5. De elementen moeten voor het monteren loodrecht en waterpas hangen. Om dit 

te bereiken wordt het element in de lucht bijgesteld met een driesprong en twee 

takels. 

De driesprong wordt met hijssleutels gekoppeld aan twee hijsogen en een hijslus. Met 

de twee takels kan de lengte van de kettingen warden aangepast, zie figuur 2.6. Als 

het element een halve meter omhoog is gehesen wordt de scheefstand zichtbaar. Door 

de kettingen nu met de takels te verkorten of verlengen kan het element 'op het oog' 

waterpas en loodrecht warden gesteld. Vervolgens wordt het element naar de 

stel plaats gehesen. 

Figuur 2.5 Het sandwich gevelelement hangt 
tijdens het hijsen uit het load en kan hierdoor 
niet warden geplaatst. 

Figuur 2. 6 De hijsvoorziening, een driesprong 
met takels. Take/ 1 dient voor het waterpas 
stellen en take/ 2 voor het loodrecht stellen . 

Element voorhangen 

Als het element 'op het oog' recht in de kraan 

hangt wordt het naar de stelplaats gehesen. 

Afhankelijk van de opstelplaats en het 

kraanbereik, rijdt de kraan met het element in 

de haak richting de stelplaats. De torenkraan is 

verrijdbaar doordat deze op een kraanbaan is 

geplaatst. De rupskraan mag alleen onder 

strikte voorwaarden warden verreden met een 

last. Voor de kraan eindigt de bewerking 
Figuur 2. 7 Het voorhangen van een element 
met een mobiele kraan 

'Element Voorhangen' wanneer het element met de stekken in de gaines hangt. Op 

het moment dat het element boven de stelplaats hangt wordt het voorhangen gestopt 

en warden de voorbereidingen voor het neerzetten getroffen. 
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Element/ stelplaats voorbereiden 

Voordat het element wordt geplaatst warden een aantal last minute voorbereidingen 

getroffen. Per element warden 4 stekken aangebracht, deze warden met de hand 

ingedraaid. De stelmortel en gietmortel warden aangemaakt en aangebracht op de 

stelplaats. Vervolgens wordt het element, al hangende in lucht, loodrecht en waterpas 

gesteld . Alleen wordt nu een waterpas gebruikt om de scheefstand exacter te kunnen 

bepalen. 

Stelplaats 1 

Voorbereiden 
5.3 

vooniehangen'I Stekken 
elemert indraaien I- ~ 

4 stekke,,----.L j __ 5 .3.J) Stelplaats 

2 Stelteurs 

Stekken 

Eie;;::e~ i l in Gaines " 1 I \.'::__. 5.3.~_) 
i- i Mortelpositie 

2 Stelleurs Kraan , i 
I Kraanmachlnlst Communlc.a t1e I M rtj 1 

Voorgehangen element 0 € 

Mortel Aanbrengen 1 
Ve<Werlon<J'VOO<>Chnften rl f 5{

4

' 
Stelleu< Troe/el r Gaines 

Mortel J Mortel 1 Mortel aangebrad't 

I Aanmake~. 3 . 3 1 ~--~~ 
• f I Stelleur 

1 Element t 1 Stelleur Mxer 
Kuip 

Gieter 

Schema 2.5 SADT schema van het proces Stelplaats Voorbereiden 

De grootste bewerking is het handmatig aanmaken 

en aanbrengen van de mortel. Het voorafgaand 

aanmaken en aanbrengen van de toegepaste 

mortels is door de uithardingtijd niet mogelijk. De 

stelmortel blijft 15 minuten verwerkbaar en de 

gietmortel 5 tot 10 minuten. 

voorgetiangen l Stell en Element gereed 
element 5.3.6 voor neerzetten 

i - i 
2 Stella ir Waterpas 

Figuur 2 .8 Element m et stek in 
gaine, stelmortel aangebracht 
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Element stellen 

De eerste stelhandeling wordt uitgevoerd bij het 

voorbereiden van de stelplaats ; het element wordt 

met de stekken in de gaines gepositioneerd. Na het 

aanbrengen van de mortel wordt het element 

neergezet. Bij het neerzetten wordt getracht het 

element zo nauwkeurig mogelijk te positioneren . 

Vervolgens wordt het element in langs- en 

diepterichting gesteld . De omliggende elementen 

warden als referentie gebruikt. Het element wordt 

met de omliggende elementen uitgelijnd. 

Figuur 2 .9 Een productiemedewerker stelt 
het element met een stootijzer . 

Element met 
stekken 

Positioneerpo'fiten 

--l. 
Element 

2 Stelleurs 
l Kraanmachinist 

J Element •\ Ste ll en 
5.4 

Positloneerpunten 
Referent ievlal< 

Element 
.;::;n,~~~ Stel len lanas. ' 
neer9ezet"'----~'S ."'-'4 ·=2 L 

PosiUonee<pu~ 
Referentievtak 

r __ i 
Element 

2 Stelleurs Stootljzer 

I Ste llen d iepte. 
L 5.4 .3 

I I 
2 Stelleurs Stootijzer 

C clus 

Schema 2 .6 SADT schema van het proces Element Stellen 

Schoren monteren 

Element 
gesteld 

Als het element is gesteld wordt het tijdelijk 

gefixeerd met twee schoren. De schoren 

warden eerst aan de bovenzijde vastgezet 

met een bout. Vervolgens wordt aan de 

onderzijde een gat geboord voor een M24 

verankeringsbout. Na het fixeren van de 

ankerbout kan het element ook aan de 

onderzijde warden vastgezet . Vervolgens 

wordt het element loodrecht gesteld. 
Figuur 2.10 Bovenzijde gemonteerde schoor. 
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De bewerking schoren monteren is in het 

onderstaande schema uitgewerkt. Het 

boren van de gaten voor de verankering is 

een zware fysieke belasting, waarbij de 

werkhouding niet optimaal is, zoals figuur 

2.11 toont. 

Figuur 2.11 Boren van verankeringsgat tbv. de 
montage van de schoorvoet. 

Gesteld element 

Schoren 
Monteren 

Draa1nchtmg schoor ,-
Bove~zijde J 

Fixeren 1 

5.5 . l 
t- t Lengl e ankerbout 

2 Stelleurs Schoor i; • j 
oemuoout 1Verankeringsgat 
s1ags1eute1 Schoor l Boren 

gepostloneerd _ 5 ~ . 2 

l Stelleur Boomame' 
Boof'24mm 

5.5 

Verwerk1ngsvoorsehn ften 
I 

Onderzijde 

Fixeren ---, "°'"'o" .. "'""J ~~--~5"'.. 5r-·~3 Referent1evlak 

i 
1 stelleur Ankertx>ut M24L[ Element 

Element me Stellen vert. 
st ekken S.S .4 

t t 
2 Stelleurs Waterpas 

Schema 2. 7 SADT schema van het proces Schoren Monteren 

. 
Element t1Jdel1Jk 

gefi xeerd 
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Element afpikken 

De hijssleutels warden losgekoppeld en de twee hijslussen warden uitgedraaid en aan 

een van de hijshaken gehangen. Bij het wegdraaien wordt de hijsvoorziening geleid, 

om te voorkomen dat deze blijft haken. Het afpikken wordt vanaf een ladder 

uitgevoerd door de aanpikkelateur. De drie hijspunten warden een voor een 

afgekoppeld, dit betekent dat de ladder twee keer wordt verplaatst. 

J E l em~e;t , , 
Afpi kken 

- 5.6 

Tweesprong 
Gef1)( eerd inzakken I 
Element ~====''!f::.6 '":::,} 

l Aanp 1kkeleteur Kraan { 
Kraanmachm1st Commumcat1e Afpikken 

;;:~~~~:~~ h ijssleutel~.G.i 
r-------- i 

l Aanp1kkeleteur Kr aan 
Kraanmach 1mst 

l Aanp1kketeteur 
l( raanmach1n1st 

Kraan 
Commun1cat1e rr===== 

Ladder I.I Zwe nken 
Element L terug 
afgep1kt .. 5,6.4 

I Aanp1kkeleteur l(raan 
K raanmach1mst Communicatie 

Schema 2.8 SADT schema van het proces Element Afpikken 

2.2.3 Conclusie onderzoek verwerkingsmethode 

. 
Element 
afgep11<t 

Uit de in kaart gebrachte activiteiten is gebleken dat de kraan volledig wordt bezet 

door de activiteit Element Plaatsen. Bij de uitvoering van alle bewerkingen onder de 

activiteit Element Plaatsen hangt het element in de kraan. De kraan maakt bij 7 van 

de in totaal 23 bewerkingen daadwerkelijk hijsbewegingen, bij de overige bewerkingen 

houdt de kraan het element op de plaats. 

De activiteit Werkvloer Voorbereiden blijkt onnodig en daarmee negatief van invloed 

te zijn op de kraanbezetting, hoofdoorzaak is de ongestructureerde uitvoering. Het 

ontbreken van structuur wordt aangetoond door de wisselende uitvoeringsvolgorde. 

De invloed van de activiteiten op de kraanbezetting wordt in de volgende paragraaf 

met een tijdmeting in kaart gebracht. 

Tijdens de uitvoering is geconstateerd dat bij het voorhangen en neerzetten van het 

element zonder randbeveiliging wordt gewerkt . Dit is een uiterst onveilige situatie; de 

werkvloer bevindt zich op meer dan 2,5 meter hoogte . 
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2.3 Verwerkingstijden 

2.3.1 Beschrijving verloop onderzoek verwerkingstijden 

Om de huidige verwerkingsmethode te kunnen kwantificeren zijn tijdmetingen 

gehouden. Met de metingen is in kaart gebracht hoeveel kraantijd de 

verwerkingsactiviteiten vergen. Met een Multi Moment Opname (MMO) is van vooraf 

bepaalde verwerkingsactiviteiten de invloed op de kraanbezetting in kaart gebracht. 

Om de kraancyclus te bepalen is vervolgens een tijdmeting uitgevoerd. Hiervoor zijn 

aan de hand van filmbeelden de gemiddelde bewerking- en doorlooptijden bepaald. 

In de MMO is onderscheid gemaakt tussen direct productieve en indirect productieve 

activiteiten. Een activiteit is direct productief als deze niet kan warden weggelaten bij 

de verwerking van een element. De activiteiten uit de opgestelde SADT-schema's zijn 

alien benodigd in het huidige montageproces en daarmee direct productief. 

Voorbeelden van indirect productieve handelingen zijn werkoverleg en aan- en 

af/ooptijden. De te meten activiteiten zijn verwerkt in een meetformulier dat is 

gebruikt bij de opname, dit formulier is bijgevoegd in bijlage I Meetformulier. 

Tijdens de opname zijn de stelploeg en de kraan waargenomen. Hierdoor is inzicht 

verkregen in de bewerkingstijden en de kraanbezetting bij de verwerking van de 

elementen. De kraanbezetting bepaalde de start- en eindtijd van de meting. Zolang de 

kraan werd bezet voor de verwerking van sandwich gevelelementen liep de meting. In 

bijlage II is een rapportage van de meting opgenomen; hierin wordt het verloop per 

dag besproken. 

Voor de tijdmeting zijn filmbeelden gemaakt van de met de MMO bepaalde 

activiteiten. Met de resultaten uit de filmbeelden is per activiteit de exacte 

bewerkingstijd en de tijdsduur bepaald. Het voordeel van werken met filmbeelden is 

de mogelijkheid tot terugkijken; een waarnemer kan in een werksituatie niet meer dan 

2 personen klokken. 
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2.3.2 Resultaten MMO 

Tijdens de MMO zijn 30 elementen 

geobserveerd, waarvan er 25 representatief 

zijn bevonden voor het onderzoek. Een 

observatie is representatief wanneer de 

kraanbezetting binnen 60 minuten blijft en 

de volledige verwerking is doorlopen. 

De kraanbezetting per element is 

weergegeven in de grafiek. De kraan is 

bezet vanaf het aanpikmoment tot en met 

het terugzwenken na het afpikken. De 

gemiddelde kraanbezetting per element is 

circa 37 minuten. De elementen met een 

gemiddelde kraanbezetting worden vanaf 

nu benoemd als een "standaard element". 
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Verwerklngsduur per element 

30 40 50 

Verwerkingslljd 

Mean =37 ,64 
Std . Dev. =10,372 

N =25 

60 70 

Grafiek 2.1 Overzicht van de gemeten 
verwerkingsduren met op de Y-as de frequentie en 
op de X-as de verwerkingstijd 

De grafiek toont een brede spreiding van 22 tot 60 minuten. Deze spreiding ontstaat 

door de ongestructureerde verwerking en onnodig oponthoud. Voorbeeld hiervan is 

het te laat starten van de voorbereiding waardoor het element niet gelijk kan worden 

neergezet. 

In de MMO is onderscheid gemaakt tussen de productiemedewerkers en de kraan. De 

resultaten worden per onderscheiden deel toegelicht . 

Voor de niet ingewijden een korte samenvatting van het meetinstrument de Multi Moment Opname (MMO): 

Een MMO is een methode voor het uitvoeren van een tijdmeting, waarmee bijvoorbeeld de productiviteit van 
machines en/ of productiemedewerkers kan warden bepaald. De methode is gebaseerd op de statistiek, er 
warden geen tijden gemeten maar er wordt gebruik gemaakt van een steekproef. Tijdens de meting warden 
rondes gemaakt fangs de te meten productiemedewerkers en of machines waarbij wordt waargenomen 
welke taak op dat moment wordt uitgevoerd. Door dit te herhalen wordt een verzame/ing gegevens 
verkregen. Middels de verhouding tussen het aantal rondes en de waarnomen taken kan een globaal 
overzicht van de tijdsbesteding warden verkregen. De MMO stelt een waarnemer instaat meerdere 
medewerkers en of machines te gelijk te waarnemen . Door de statische grondslag kan warden volstaan met 
een beperkt aantal metingen, dit aantal is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. 
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De waargenomen activiteiten uitgevoerd door de productiemedewerkers zijn 

uitgewerkt in tabellen per werkdag; deze zijn opgenomen in bijlage III. In de 

onderstaande tabel is het totaaloverzicht gegeven. 

TOT AALOVERZICHT 
PRODUCTIEMEDEWERKERS Tijd In% t.o.v. 

Omschriivina Waarn. Hoev.h Eenheid in min. totaal direct 

Hoofdcode A Werkvloer voorbereiden 202 25 element 606 14,21 26,75 

B Element aanpikken 48 25 element 144 3,38 6,36 

c Stelplaats voorbereiden 198 25 element 594 13,92 26 ,23 

D Element stellen 108 25 element 324 7,59 14,30 

E Monteren Schoren 164 25 element 492 11 ,53 21 ,72 

F Element afpikken 35 25 element 105 2,46 4,64 

Totaal direct 755 2553 59,85 100,00 

Hoofdcode G Materieel halen 96 25 element 288 6,75 

H Opruimen 86 25 element 258 6 ,05 

I Werkoverleg 18 25 element 54 1,27 

J Wachten op collega 67 25 element 201 4 ,71 

K Wachten op kraan 44 25 element 132 3,09 

L Lopen naar stelplaats 43 25 element 129 3,02 

M Aan en Afloop 54 25 element 162 3,80 

N Rust en PV 180 25 element 540 12,66 

Totaal indirect 588 1764 41 ,35 

Toeslagfactor 1,78 
Verwerkingstijd per 
productiemedewerker 52,02 min 

Tabel 2.2 Totaaloverzicht MMO van de productiem edewerkers. 

Norm 
in min 

28,19 

5,76 

23,76 

12,96 

19,68 

4 ,20 

94,55 

11 ,52 

10,32 

2,16 

8,04 

5,28 

5,16 

6,48 

21 ,60 

70,56 

Onder de kolom Waarn. is aangegeven hoe vaak een activiteit is waargenomen tijdens 

de observatie van 25 elementen. De MMO is uitgevoerd met waarnemingsrondes van 

drie minuten, onder de kolom Tijd in min. is het aantal waarnem ingen per activiteit 

uitgedrukt in minuten. De norm geeft aan hoeveel minuten een activiteit per element 

heeft gekost. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de directe activiteiten A 

tot en met Fen de indirecte activiteiten G tot en met N. De verhouding tussen de 

directe en de indirecte handelingen warden uitgedrukt in de toeslagfactor. 
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De tijdsduur van de directe handelingen keer de toeslagfactor geeft de totale 

verwerkingstijd. De invloed van de indirecte activiteiten is gemeten als een 

toeslagfactor van 1,78%. Ter vergelijking: de BAM rekent met een toeslagfactor van 

circa 1. 7, de waargenomen factor mag hiermee echter niet warden vergeleken. Deze 

MMO was gericht op het bepalen van de kraanbezetting, er is alleen gemeten als de 

kraan werd bezet. 

Het resultaat van de tweede meetdag (30-10-08) geeft met een toeslagfactor van 

1,88% wel een beeld van de werkelijke toeslagfactor. (zie tabel 2.3) Tijdens deze 

meetdag was de kraan volledig bezet voor het verwerken van de elementen en alle 

vooraf bepaalde handelingen zijn uitgevoerd, zie het meetrapport in bijlage II voor de 

deelresultaten. 
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OVERZICHT TOESLAGFACTOR Meting 30-10-08 I Seim. 

TOTAAL DIRECT 233 waarnemingen 

TOTAAL INDIRECT 205 waarneminqen 

I I 438 
TOESLAGFACTOR = 1,88 

Tabel 2 .3 Overzicht waarnemingen en toes/agfactor meetdag 2. Deze 
waarden zijn representatief voor een hele werkdag . 



De waarnemingen van de activiteiten uitgevoerd door de kraan zijn uitgewerkt per 

kraantype. Tijdens de waarnemingen is bij de montage gebruik gemaakt van een 

rupskraan, torenkraan en mobiele kraan. Tabel 5.3 geeft een totaaloverzicht van de 

meetresultaten. 

TOTAALOVERZICHT KRAAN Torenkraan 13 el. Rupskraan 9 el. Mobiel kraan 3 el. 

Omschrijvina waarn. norm. waarn. Norm waarn. Norm 

Hoofdcode 0 Element aanpikken 9 2,08 3 1,00 2 2,00 
p Element voorhangen 13 3,00 12 4,00 5 5,00 

Q Element positioneren 3 0,69 4 1,33 1 1,00 

R Element afpikken 8 1,85 6 2,00 0 0,00 

s Wachten 123 28 ,38 99 33,00 38 38,00 

Totaal direct 156 36,00 124 41 ,33 46 46,00 

T Verrijden opstelplaats 32 7,38 9 3,00 7 7,00 

u Hijsen materieel 8 1,85 0 0,00 0 0,00 

x Andere werkzaamheden 44 10, 15 0 0,00 0 0,00 

Totaal indirect 84 19,38 9 3,00 7 7,00 

Overzicht toeslagfactor 1,54 1,07 1, 15 

Totaaltiid per element 55,38min 44,33min 53,00min 

Tabel 2 .4 Totaal overzicht MMO kraan 

De tabel toont het totaal aantal keren dat een activiteit is waargenomen. Daarnaast 

wordt een norm gegeven, de gemiddelde tijd van een activiteit per element. De 

totaaltijd per element geeft aan hoe lang de kraan per element wordt bezet; dit is 

inclusief wachttijden voor en na het aanpikmoment en het afpikmoment. De totaaltijd 

komt daarom niet overeen met de eerder gemeten 37 minuten kraanbezetting per 

element. 

Uitspraken over de verschillen tussen de drie kraantypen kunnen niet warden gedaan 

door het beperkte aantal waarnemingen. Wei kan warden gesteld dat de rupskraan 

met een toeslagfactor van 1,07 het minst onderhevig is aan externe factoren. Een 

verklaring hiervoor is dat de rupskraan als extra kraan wordt ingezet. De rupskraan 

heeft naast het plaatsen van de elementen geen extra taken. De rupskraan hijst alleen 

de elementen buiten het bereik van de torenkraan. 

De mobiele kraan wordt ingezet voor zware elementen boven de capaciteit van de 

andere twee kranen. Het hoge gewicht van de elementen vertraagt de montage en 

resulteert in een hogere directe bezetting van de mobiele kraan. 

De indirecte activiteiten zijn vooral van invloed op de torenkraan, dit blijkt uit de 

toeslagfactor van 1,54. Het verrijden (T) is noodzakelijk omdat de opstelplaats van de 

vrachtwagens en de stelplaats van de elementen niet beide in het kraanbereik liggen. 
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Tussentijdse hijswerkzaamheden zijn door 

het grate bereik van de torenkraan 

moeilijk te voorkomen. De langere 

tijdsduur van de indirecte activiteiten 

geeft wel een speling in de 

voorbereidingstijd waardoor de directe 

activiteiten soepeler verlopen. 

Figuur 2 .12 Bouwweg links staat vol met bekisting. 
De kraanbaan rechts is nu noodzakelijk 

Met de uit de MMO verkregen gegevens is bepaald welke activiteiten van invloed zijn 

op de kraanbezetting. Deze activiteiten zijn chronologisch achter elkaar gezet en 

vormen zo de verwachte cyclus die bepalend is voor de kraaninzet. In de tabel zijn de 

activiteiten waarbij de kraan daadwerkelijk een hijsbeweging uitvoert dik gedrukt. 
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Cvclusactiviteiten 
1 Aanpikken element 
2 Element voorhangen 
3 Stekken indraaien 
4 Zwaartepunt verplaatsen 
5 Stekken in gaines 
6 Ondersabelingsmortel aanmaken 
7 Gietmortel aanmaken 
8 Ondersabelingsmortel aanbrengen 
9 Gietmortel aanbrengen 
10 Element neerzetten 
11 Element stellen langs diepte 
12 Schoor 1 monteren 
13 Schoor 2 monteren 
14 Tweesprong spanning eraf 
15 Element te loodstellen 
16 Afpikken element 

Tabet 2.5 Cyclusactiviteit bepalend voor de 
kraanbezetting 



2.3.3 Resultaten tijdmeting 

Met de tijdmeting is het kritieke pad in de cyclus van de kraanbezetting per element in 

kaart gebracht. Op de bouwplaats zijn filmbeelden van de elementverwerking 

gemaakt. Met de MMO is vastgesteld dat voor een standaard element de 

kraanbezetting 37 minuten bedraagt. De tijdmeting is uitgevoerd op 5 'standaard 

elementen'; zo kan met een beperkt aantal waarnemingen een zo betrouwbaar 

mogelijk resultaat warden verkregen. Met de tijdmeting zijn de doorlooptijden en de 

gemiddelde bewerkingstijden van de kritieke activiteiten in de kraancyclus bepaald. De 

meetresultaten per element zijn opgenomen in bijlage IV Resultaten tijdmeting. 

De tijdmeting is uitgevoerd per element vanaf het aanpikmoment tot en met het 

afpikken. De onder 2.3.2 opgestelde kraancyclus is uitgebreid met een detaillering van 

de bewerkingen Aanpikken en Schoor montage, om een vollediger overzicht te creeren 

voor de ontwerpfase. 
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In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde bewerkingstijden uitgewerkt. Deze tijden 

tonen de invloed op de kraanbezetting van iedere activiteit. De uitgewerkte 

doorlooptijd in de tabel is niet het gemiddelde maar de optimale doorlooptijd bij de 

gemeten kraancyclus. Hiervoor is gerekend met de gemiddelde bewerkingstijden en 

intervaltijden. De wachttijd tussen twee bewerkingen is er uitgefilterd. 

TOTAALOVERZICHT TIJDMETING ELEMENT 1 - 5 

Activiteit Doorlooptiid Bew.tiid Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:00:57 0:00:57 
2 Hiissleutels aankoooelen 0:00:57 0:01:56 0:00:59 
3 Hijssleutels diepte aankoppelen 0:01:56 0:03:12 0:01: 16 
4 Hijsen 0.5 meter 0:03:12 0:03:48 0:00:36 
5 Zwaartepunt stellen 0:03:48 0:04:45 0:00:57 

6 Voorhanqen 0:04:45 0:08:28 0:03:43 
7 Stekken indraaien 0:08 :28 0:10:25 0:01:57 

8 Stellen 0:10:25 0:12:56 0:02:31 
9 Stekken in qaines 0:12:39 0:13:32 0:00:53 0:00:17 
10 Onders.mortel aanmaken 0: 12 :36 0 :15:13 0 :02 :37 0:00:56 
11 Gietmortel aanmaken 0:13:54 0:15:51 0:01 : 57 0:01:18 
12 Ondersabelinqsmortel aanbrenqen 0 :15:15 0:16:55 0:01:40 0:00:36 
13 Gietmortel aanbrenqen 0: 16: 10 0: 17:39 0:01 : 29 0:00:45 
14 Element neerzetten 0:17:39 0:18:23 0:00:44 
15 Element stellen lanqs diepte 0:18:23 0:20 : 50 0:02:28 
16 Schoor 1 boven 0:20:38 0:21:51 0:01 : 13 0:00 : 12 
17 Schoor 1 boren 0:21:49 0:23:14 0:01:25 0 :00 :02 
18 Schoor 1 onder 0:23:14 0 :24:25 0:01 : 10 
19 Schoor 2 boven 0 :22:02 0:22:53 0:00: 52 0:02 :23 
20 Schoor 2 boren 0:22:53 0:24:00 0:01 :07 
21 Schoor 2 onder 0 :24 :00 0:25:00 0:01 :00 
22 Tweesorong spanning eraf 0:25:00 0:25:18 0:00:18 
23 Element te loodstellen 0 :25:18 0:26:49 0:01 :31 

24 Afoikken element 0:26:37 0:28:41 0:02:04 0:00:12 

Tabel 2.6 Overzicht tijdmeting, doorlooptijden, gem. bewerkingstijd, gem. Interval. 

In tabel 2. 7 warden zijn doorlooptijden per element 

gegeven. De gemiddelde doorlooptijd van de 5 

gemeten elementen is 31: 57 minuten. Dit is 5 

minuten korter dan de 37 minuten voor een 

standaard element. Het verschil ontstaat door de 

gemeten elementen: De cyclus van 37 minuten is 

bepaald uit 25 elementen met een spreiding van 

22 tot 60 minuten, de cyclus van 32 minuten is 

bepaald uit 5 standaard elementen. 
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Element Doorlooptijd 
1 37:03 
2 29:30 
3 37:34 
4 26:34 
5 29:02 

Gemiddelde 31:57 minuten 

Tabel 2. 7 Overzicht doorlooptijden per 
gemeten element. 



2.4 Verwerkingskosten 

Met het onderzoek naar de verwerkingskosten zijn de gecalculeerde en werkelijke 

kosten per geplaatst element bepaald. Vanuit de werkbegroting, offertes voor 

materiaal en materieel zijn tarieven bepaald om een prijs per element te kunnen 

berekenen. Het onderscheid tussen de geraamde en werkelijke kosten is in kaart 

gebracht maar wordt niet volledig geanalyseerd; het hiermee te bepalen resultaat 

wordt beschouwd als bedrijfsgeheim. De werkelijke kosten zijn vo lgens figuur 2.15 

bepaald met de gemeten tijden uit hoofdstuk 2.3. 

Element 

+ Schroefhulzen 

+ Hijsog en 

+ Extra 

Materiaal 

+ Stekan kers 

+ Gietmortel 

+ Stelbouten 

Materieel 

+ Kraan 

+ Hijssleutels 

+ Tweesprong 

Kosten per Element 

Figuur 2. 15 Overzicht relatie deelkosten en kosten per element. 

2.4.1 Geca/cu/eerde kosten 

Ar be id 

+ Stellen 

+ Aanp ikken 

+ Maatvoeren 

De gecalculeerde ofwel begrote kosten staan in de werkbegroting. De werkbegroting is 

STABU-gecodeerd, waarbij de sandwich gevelelementen zijn opgenomen onder de 

post 23.(50.21-a)PREFAB ELEMENTEN. In tabel 2.8 is een overzicht gegeven van de 

post zoals deze is opgenomen in de werkbegroting . Het bedrag onder deze post vormt 

het budget voor de verwerking van de elementen, een overschrijding betekent een 

negatief resu ltaat . De kranen zijn hierin niet meegeteld, deze vallen onder de post 

Algemene Bouwplaats Kosten (ABK). 

Prefab element Hoev.h. Ehd. Arbeid Materiaal Onderaannemer Totaal 

Leveren elementen 1222 ,00 st ####### ######## 

Stellen elementen 11 66,00 st 3,50 4081,00 150.997 

Stekankers rond 16mm (4sVelem.) 4888,00 st 3,75 18.330 18.330 

Trek- en drukschoren (2st./elem.) 2444,00 st 1,75 4.277 4.277 

lnjecteren stekankers 4888,00 st 3,75 18.330 18.330 

Stelplaatjes tpv stekankers 4888,00 st 2,00 9.776 9.776 

lnvoegers in prefab 4888,00 st 3,50 8.554 8.554 

Klemkikker 2444,00 st 3,50 8.554 8.554 

Ondersabelen blad 4257,00 m1 0,20 815,40 2,50 10.643 42. 144 

Naden prefab beton afwerken 7649,00 m1 3,50 26.772,00 26.772 

Afki tten elementen 6237,75 m1 5,49 34.245,00 34.245 

Totaal 4896,40 61.017,00 ###111!11111!!1 

Tabel 2. 8 Fragment werkbegroting post Prefab elem ent, de #### staan voor bedragen die als 
bedrijfsgeheim warden beschouwd. 
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De werkbegroting zou moeten voorzien in alle benodigdheden voor de verwerking van 

de elementen. In dit geval is de werkelijke montagemethode niet gelijk aan de 

begrote variant. De calculator is uitgegaan van het Nederlandse gainsysteem en heeft 

niet voorzien dat de relatief grate elementen zwaarder moeten warden verankerd. In 

de ABK warden zoals de naam al suggereert de algemene bouwplaatskosten 

opgenomen, dit zijn veelal posten die voor het hele bouwproces gelden. Voorbeelden 

zijn de terreinafscheiding, het ketenpark en belangrijk voor dit onderzoek, de kranen. 

Door de afdeling Techniek en Engineering wordt een algemene bouwplanning 

opgesteld, hierin wordt grofweg bepaald hoeveel kraanuren benodigd zijn. Voor dit 

project zijn de, eerder vermelde, drie kraantypen begroot. De post is niet vertaald 

naar inzet per bouwdeel, maar is opgenomen als een totaalbedrag. Dit is te algemeen 

om de geraamde kraankosten te herleiden. 

2.4.2 Werkelijke kosten 

De werkelijke kosten zijn voor dit onderzoek het meest interessant, een 

totaaloverzicht wordt normaliter niet opgesteld. In de MMO zijn de meeste elementen 

geplaatst met de torenkraan, deze wordt daarom in het overzicht gebruikt. In 

nevenstaand schema is de opbouw van de vaste kosten voor de torenkraan 

uitgewerkt. De opbouw van het netto uurtarief, €102,00 per kraan is uitgewerkt in 

tabel 2.9. De kraan wordt gehuurd van de eigen materieeldienst. 

TORENKRAAN VAST 
Omschrijving Hoev.h. Ehd. Priis 
Aanvoer + montage kraan 1,00 st 16000,00 
Afvoer + demontage kraan 1,00 st 16000,00 
Kraanbaan transport 1,00 st 1316,00 
Kraanbaan mont- demontage 1,00 st 2444,00 
Kraanmachinistenlift all-in 1,00 st 3693,00 
Kraanbaanfundatie 1 00 st ###### 

Totaal 39453,00 

TORENKRAAN PER UUR Prijs 
per 

Omschriiving Hoev.h. Ehd. Priis uur 
Huur kraan 1,00 st. 1900,00 per week 47,50 
Huur kraanmachinstenlift 1,00 st. 175,00 per week 4,38 
Huur reclamevoorzieningen 2,00 st. 72,00 per week 1,80 
Huur buffers 4,00 st. 8,00 per week 0,20 
Huur kraanbaan 18mtr 18,00 mtr 61,20 per week 1,53 
Huur stalen bodemplaten 8,00 st. 70,00 per week 1,75 
Kraanmachinist 1,00 uur 42,00 uur 42,00 

Stroomverbruik 630kwh 670 00 kwh 120 00 oer week 3.00 

Totaal 102,16 

Tabet 2 .9 Boven : Overzicht vaste torenkraan kosten 
### bedrag is onbekend 

Onder: Kosten torenkraan per uur 
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In onderstaand schema wordt een totaaloverzicht van alle kosten gegeven. In het 

overzicht is aankoopvoordeel en huurkorting niet meegerekend. Dit geldt ook voor de 

vaste kraankosten, de verdeelsleutel is niet te achterhalen. 

Prefab element Hoev.h Ehd. 
Sandwich gevelelement (std) 27,6 m2 

lt 

~( /> 01 '>( /11 fl11 , ,, .,, /I 

~taufdnke · 

Gaines IJ L1 h( nn 

HIJ50 ' 

~17101 l.•.1 llLiVJ 1 r>./[I) 

Subtotaal 

Materiaal 
Stekken rond 16mm 
Keilbout/anker 
Ondersabelingsmortel 
Gietmortel 
Glaswolstrook met plakstrip 
EPDM -folie 
EPDM-Kit 

Subtotaal 

Materieel 
Trek- en drukschoren 
Dywidagbout 
Torenkraan 
Tweesprong 
Takels 
Hijssleutels 
Hiislussen 

Subtotaal 

Arbeid 
Stellen element 

I TOTAAL 

Hoev.h 
4 
2 
0,75 
1 
12 
1 
3 

Hoev.h 
2 
2 
0,5 
1 
2 
2 
2 

<.,f

-,t 

,t 

st 

cJ 

Ehd. 
st. 
st. 
st. 
st. 
m 1 
m 1 

st. 

Ehd. 
st. 
st. 
uur 
st. 
st. 
st. 
st. 

Hoev.h Ehd. 
3 uur 

Ehd. rrs 
349,6 

::i J 

; '? f 
I ) ) I 

Ehd.Driis 
1,46 
4,50 
7,20 
5,95 
1,50 
2,81 
15,20 

Ehd.priis 
1,75 
0,10 
102,00 
2,46 
2,00 
incl. 
incl. 

Ehd. rrs 
37 00 

Tabel 2 .1 O Werkelijk kosten van het element en verwerkingskosten. 

Totaal 
9.658,60 

) , ) 

') 

9658,60 

Tota al 
5,84 
9,00 
5,40 
5,95 
18,00 

2,81 
45 60 

94,60 

Tota al 
3,50 
0,20 
61,00 
2,46 
4,00 
0,00 
0 00 

107,16 

Totaal 
111 00 

I 9911,36 

39 



De elementprijs is gegeven in de offerte van de leverancier. In de offerte wordt de 

totaalprijs uitgedrukt in de m2 van a lie elementen. Deze prijs is omgerekend naar de 

oppervlakte van een standaard element. Met het opstelde SADT-schema van de 

elementverwerking zijn alle verbruiksmaterialen ge·inventariseerd. De eenheidsprijzen 

zijn bepaald vanuit de jaarcontracten met de verschillende leveranciers. Het 

benodigde materieel is oak bepaald vanuit het SADT-schema. Er is gerekend met de 

torenkraan omdat deze het vaakst wordt ingezet. De (huur)prijzen zijn omgerekend 

naar de gebruiksduur. De benodigde manuren zijn bepaald met de tijdmeting. Het 

tarief van een stelleur is vastgesteld op 37,00 euro per uur. 

2.5 Conclusie 

De elementkosten vormen circa 98% van de totale kostenpost Prefab Elementen. 

Het aandeel van de verwerkingskosten lijkt met €312, 70 klein. Echter bij een te 

verwerken aantal van 1000 elementen levert een tijdbesparing substantieel voordeel 

op, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. 

Een kraantijdreductie van 15 min levert een directe besparing van €30,00 euro per 

element op. De indirecte besparing kan afhankelijk van het project aanzienlijk 

oplopen. Doordat de kraan minder tijd nodig heeft voor het plaatsen van de 

elementen, is deze eerder beschikbaar voor andere bewerkingen en kan een 

bouwtijdverkorting warden bereikt. 
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3 Ontwerpkader 

De resultaten uit de onderzoeken naar de verwerkingsmethode, -tijden en -kosten 

vormen het startpunt voor de ontwerpfase . Als uitgangspunt voor deze ontwerpfase is 

een nulsituatie opgesteld, hierin zijn per onderzoeksgebied de kengetallen en 

knelpunten uitgewerkt. 

Vanuit de nulsituatie is vervolgens een ontwerpopzet geformuleerd. Aansluitend is het 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld, dit vormt de basis voor het ontwerpproces. 

Aan de hand van de gestelde eisen wordt het ontwerp ontwikkeld . Met de 

ontwerpresultaten wordt tenslotte een volledige verwerkingsmethode samengesteld, 

zodat wordt voldaan aan de doelstelling van dit onderzoek. 

3.1 Formuleren nulsituatie 

De nulsituatie kan warden gezien als een conclusie van het onderzoek naar de 

verwerkingsmethode op het Maasstad ziekenhuis. In deze conclusie zijn de voor het 

ontwerp relevante gegevens samengevat. De gegevens zijn per onderzoeksdeel 

gegroepeerd . 

3.1.1 Verwerkingsmethode 

De activiteit Element Plaatsen is maatgevend voor de kraanbezetting. De activiteit is 

in het onderstaande SADT-schema uitgewerkt. De kraan voert bij het aanpikken, 

voorhangen, stellen en afpikken daadwerkelijke hijsbewegingen uit. Een 

aandachtspunt is de veiligheid tijdens de montage, tijdens het voorhangen ontbreekt 

de randbeveiliging waardoor direct valgevaar ontstaat. 
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3.1.2 Verwerkingstijd en kraanbezetting 

Met de MMO zijn de bewerkingen die van invloed zijn op de kraanbezetting in kaart 

gebracht. Vervolgens is met de tijdmeting het kritieke pad ofwel de kraancyclus 

vastgesteld, deze loopt vanaf de bewerking zwenken heen tot en met het afpikken. De 

tabel 2.6 Totaaloverzicht tijdmeting vormt de basis voor de kraantijd reductie. De 

gemiddelde kraancyclus is vastgesteld op 32 minuten. 

Voor de ontwerpfase wordt deze cyclustijd arbitrair aangescherpt tot 30 minuten . 

Hiermee wordt de cyclustijd benaderd die door een meer ervaren ploeg kan warden 

bereikt. Als nu wordt gekeken naar de doelstelling betekent dit dat het streven een 

kraancyclus van 15minuten wordt . Uit een analyse van de cyclustijd blijkt dat de 

bewerkingen Element Aanpikken, Element Stellen en Element tijdelijk fixeren de 

grootste kraangebonden handelingen zijn en daarmee het meest interessant voor 

kraantijdreductie. 

3.1.3 verwerkingskosten 

Overzicht kosten 
Type kosten Priis 
1. Prefab element €9586 60 -
2. Materieel €94 60 -
3. Materiaal €107 60 -
4. Arbeid €111 16 -
Tota al C9860,36,-

De post Prefab element vormt circa 98% van de 

totale verwerkingskosten . De kraankosten 

bedragen per element circa €60,00. Een 

kraantijdreductie van 50% levert direct een 

besparing van €30,00 aan kraanhuur en €28,00 

aan arbeidsloon. De overige baten zijn alleen 

per project uit te drukken, een 

Tabel 3 .2 Kostenoverzicht per onderdeel 

kraantijdbesparing kan resulteren in een kortere 

verdiepingscyclus . De kosten voor een 

alternatieve methode moeten tegen de baten 

voortvloeiend uit de kraantijdreductie warden afgezet. 
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3.2 Herziening doelstelling 

De doelstelling vraagt een verwerkingsmethode met een benodigde kraantijd van 

maximaal 15 minuten. Het onderzoek naar de verwerkingstijden heeft aangetoond dat 

de drie bewerkingen aanpikken, stellen en tijdelijk fixeren het grootste aandeel in de 

kraancyclus hebben. Door de benodigde kraantijd voor deze drie bewerkingen te 

reduceren kan warden voldaan aan de doelstelling. 

In de loop van het ontwerpproces is het inzicht ontstaan dat het streven naar 

oplossingen voor alle drie bewerkingen niet haalbaar is binnen dit afstudeerproject. 

Oorzaak is het streven naar oplossingen op bewerkingsniveau. Dit vraagt een 

detailniveau dat resulteert in drie afzonderlijke ontwerpstudies. Een alternatieve 

overkoepelende ontwerpstudie biedt niet de gewenste diepgang. Met dit 

voortschrijdend inzicht is besloten de ontwerpfase te richten op de ontwikkeling van 

een aanpikmethode. 

De volgende doelstelling kan nu warden geformuleerd : 

Het ontwerpen van een aanpikmethode waarbij de kraantijd zodoende wordt 

gereduceerd dat een totale kraancyclus van 15 minuten per element kan warden 

bereikt. 

Het streven naar een kraancyclus van maximaal 15 minuten blijft gehandhaafd; de 

aanpikmethode moet dit mogelijk maken als onderdeel van een verwerkingsmethode. 

Als uitgangspunt wordt hiervoor een aanpiktijd van maximaal 5 minuten aangenomen. 

Dit laat 10 minuten kraantijd over voor het Stellen en Tijdelijk fixeren. In bijlage Vis 

een verwerkingsmethode uitgewerkt waarbij met bestaande oplossingen voor het 

stellen en tijdelijk fixeren wordt aangetoond dat het aangenomen tijdspad haalbaar is. 

Voor de ontwikkeling van de aanpikmethode wordt een serie oplossingen ontwikkeld. 

Bij iedere oplossing wordt een kraantijd- en kostenoverzicht gegeven. Eindresultaat is 

een aanpikmethode die is samengesteld uit de genereerde oplossingen. 
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3.3 Programma van Eisen 

Dit Programma van Eisen (PvE) is volledig gericht op het ontwerpen van een 

aanpikmethode voor het project Maasstad Ziekenhuis. De nulsituatie en de verkregen 

inzichten uit de onderzoeksfase vormden het uitgangspunt bij het opstellen van het 

PvE. 

1. De te ontwikkelen aanpikmethode maakt een kraanbezetting van maximaa/ 15 

minuten mogelijk. 

De uiteindelijke verwerkingsmethode wordt samengesteld uit een serie oplossingen 

voor het aanpikken, stellen en fixeren. De kraancyclus bedraagt hierbij maximaal 

15 minuten. Vanuit de onderzoeksgegevens wordt aangenomen dat het stellen en 

fixeren minimaal 10 minuten zal vergen, dit betekent dat de aanpikmethode 

ontworpen wordt op een maximale kraantijd van 5 minuten. 

2. De aanpikmethode vergt een maximale investering van €5000,-. 

Voor het ontwerpen van een aanpikmethode die economisch haalbaar is mag de 

investering niet meer dan €5000,- bedragen. Dit bedrag is als richtlijn gegeven 

door de BAM en kan warden gezien als een investering waarbij de kosten op een 

project kunnen warden afgeschreven. 

3. De te ontwikkelen hijsvoorziening weegt niet meer dan 1000 kilogram. 

De hijsvoorziening vormt extra ballast die moet warden gehesen door de kraan. 

Een toename van hijsmassa kan een zwaarder type kraan vragen. Het toelaatbare 

totaal gewicht is arbitrair vastgesteld op 1000 kilogram. Voor de situatie op het 

Maasstad ziekenhuis zijn daardoor geen andere kraantypen dan bij de huidige 

situatie benodigd. 

4. De te ontwikkelen hijsvoorziening is niet hoger dan 5 meter. 
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De hijsvoorziening telt mee met de hoogte van het te hijsen object. Bij de keuze 

van de kraan moet deze hoogte warden meegenomen. Een maximale hoogte van 5 

meter is reeel voor een hijsvoorziening. 



De oplossingen warden ontworpen vanuit het PvE en zullen daarom voldoen aan de 

eisen. Voor het selecteren van de meest geschikte oplossing wordt geevalueerd in 

welke mate de oplossingen voldoen aan de gestelde eisen. De factor kraantijd zal 

hierbij doorslaggevend zijn. 

Een algemeen uitgangspunt bij de ontwikkeling van ontwerpen is de praktijkgerichte 

focus. De ontwerpen warden ontwikkeld voor praktijksituaties zoals deze zich nu 

voordoen op de bouwplaats. Om de ontwerpmogelijkheden beheersbaar te houden 

wordt gebruik gemaakt van bestaande componenten. 
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3.4 Ontwerpopzet 

3.4.1 Ontwerpkader 

Het aanpikken en hijsen van een sandwich gevelelement verloopt op het Maasstad 

ziekenhuis niet optimaal . Bij het hijsen draait het element met het zwaartepunt onder 

de hijslijn, hierdoor hangt het element uit het load en niet waterpas (zie figuur 3.2). 

Gevolg van de schuine stand is dat een element niet goed uit de wagen kan warden 

gehesen en dat het bij het neerzetten niet dicht op het nevengelegen element kan 

warden geplaatst. 

Hij slijn Hij slijn 

-, 

''' 
Figuur 3.2 Het element draa it met het zwaartepunt onder de hijslijn 

Oorzaak is de ligging van het zwaartepunt; een aangepikt element dat wordt 

opgehesen draait bij het loskomen van de grand met zijn zwaartepunt onder de 

hijslijn. Als het zwaartepunt niet exact in het midden tussen de hijsankers ligt, 

verdraait het element met als gevolg een schuine stand. 

De ligging van het zwaartepunt kan in twee richtingen afwijken van het middelpunt 

tussen de ankers: 

1. X-richt ing 

2. Y-richting 

Het element hangt niet wateroas 

Het element hangt niet te load. 

Een element dat in de X-richting schuin hangt, dus niet waterpas, kan niet dicht op 

een nevenstaand element warden neergezet. Een element dat schuin hangt in Y

richting vormt een probleem in situaties waarbij het buitenblad doorsteekt voorbij het 

bin nen blad. 
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3.4.2 Ontwerprichtingen 

Deze ontwerpstudie is gericht op het aanpikken met als focus het schuin hangen van 

het element tijdens het hijsen. Om een element goed te kunnen plaatsen moet het 

waterpas en loodrecht in de lucht hangen. Voor de toelaatbare scheefstand wordt een 

tolerantie van +/- lOmm in X en Y-richting aangenomen, bij een voegbreedte van 

20mm vormt dit geen obstructie. De ontwerpstudie wordt gesplitst naar twee 

rich ti ngen: 

1. Elementgebonden voorzieningen 

Oplossingen verwerkt in of aan het element, denk hierbij aan hijsankers. 

2. Hijsvoorzieningen 

Element ongebonden op/ossingen voor het hijsen met a/s focus het waterpas en te 

food hangen van het element. 

Voor beide ontwerprichtingen zijn uitgangspunten uit het PvE geselecteerd. Aan de 

hand van deze punten warden deeloplossingen gegenereerd. Vervolgens warden de 

deeloplossingen samengevoegd tot oplossingsvarianten voor de totale bewerking 

'aanpikken ' . 

r------- ----

r---- ---.... --~--~~-9Si--

::J: 
.:::: 
UI 
< 
0 
0 .. 
N 
iii' 
:I 
:I 

ICI 

Figuur 3.3 De ontwerpstudie is gesplitst naar twee richtingen : 
1 . Elem entgebonden oplossingen 2. Hijsvoorzieningen . 

m 
iii" 
3 
Ill 
:I ,... 

ICI 
Ill 
C' 
0 
:I 
CL 
Ill 
:I 

47 



3.5 Referentie-element en extreme waarden 

Het referentie-element vormt het uitgangspunt voor het ontwerpen en toetsen van 

oplossingen om de kraantijd te reduceren. Het aangewezen referentie-element wordt 

op het project Maasstad ziekenhuis als een standaard element beschouwd, het wordt 

veel toegepast en heeft een voor het project representatieve indeling. 

Van het element zijn de afmetingen, positie van het zwaartepunt en de 

krachtsverdelingen berekend . De bepaalde waarden zijn aangevuld met die van een 

extreem element. Dit element heeft een grotere massa en een meer decentrale positie 

van het zwaartepunt. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage VI, in de 

onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen. 

Afmetingen element Referentie element Extreem 
Lenqte 7168 mm 7168 mm 
Breedte 542 mm 542 mm 
Hoogte 3838 mm 3838 mm 

Positie zwaarteount 
Lanqsrichtinq x 3684 mm 4086 mm 
Diepterichtinq z 256 mm 255 mm 
Hoogterichting Y 1980 mm 1986 mm 

Hoekverdraaiina 
Lanqsrichtinq 0,513° 15 18° 
Diepterichtinq 4.37° 4 .3° 

Horizontale evenwichtssituatie 
Verlenoing langsrichting 60,18 I mm 711 mm 
Verlenqinq dieoterichtino 4.37° afh. Hiisv. 4.37° afh. Hijsv. 

Krachten in hiisankers 
Hijsanker 1 Verticaal 78 17 kN 83 1 kN 

Horizontaal 75,49 kN 83 01 kN 
Diaoonaal 108 67 kN 117,39 kN 

Hijsanker 2 Verticaal 75 44 kN 113 1 kN 
Horizontaal 75 44 kN 82 96 kN 
Diagonaal 106 7 kN 140 34 kN 

Tabet 3 .3 Overzicht berekende waardes van het referentie element en een extreem element. 
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4 Elementgebonden voorzieningen 

4.1 Oplossinggebieden 

De hijsankers en hun relatie tot het zwaartepunt zijn de elementgebonden 

voorzieningen die van invloed zijn op het hijsen. Bij het ontwerpen van oplossingen 

wordt onderscheid gemaakt naar het type, de positionering en het afpikken van de 

hijsankers. Het type anker is van invloed op de aanpiksnelheid en de mogelijke 

posities in het element. De posities in het element zijn bepalend voor de ligging van 

het zwaartepunt ten opzichte van de hijslijn. Het ontwerp van elementgebonden 

oplossingen wordt gericht op deze hijsankers. De bewerking Afpikken komt in dit 

ontwerpproces oak aan bod omdat deze sterk afhankelijk is van de gekozen 

hijsankers. 

De elementaire functie van hijsankers is: het vormen van een bevestigingspunt voor 

de hijshaken en het overbrengen van de krachten naar het element die ontstaan bij 

het hijsen. Logische stap in het ontwerpproces zou de ontwikkeling van een nieuw 

hijsanker zijn, dat als extra functionaliteit het verplaatsen van het zwaartepunt heeft. 

Er is echter voor gekozen om gebruik te maken van bestaande oplossingen. De 

ontwikkeling van hijsankers vergt veel specifieke productkennis en is gebonden aan 

uitgebreide veiligheidsregels. Een dergelijk ontwikkelingsproces zou dan oak meerdere 

jaren vergen. 
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4.2 Type hijsankers 

4.2.1 Type hijsankers en kenmerken 

Voor prefab elementen zijn drie geschikte typen hijsankers op de markt: hulsanker, 

koge/kopanker en spreidanker. De prefab leverancier bepaalt het type anker dat wordt 

toegepast; het ontwerp van de elementen en de productiemethode zijn hierin 

bepalend. Onderbelicht is het gevolg van een type hijsanker voor de 

montagehandelingen en dus het belang voor de aannemer. Als voorbeeld zijn voor het 

referentie element een vijftal geschikte ankers geselecteerd, per anker zijn de 

specifieke kenmerken aangegeven. Leverancier van de geselecteerde ankers is 

Hakron-Terwa; zij hebben een jaarcontract bij BAM -utiliteitsbouw Grote Projecten. 

Type Werkende Werkende Montage 
- lenqte breedte bol 

1. Konnektieanker 1400 Q32 -

PSA 032/M42 x 1400 mm 
2. T-slota n kers T-100-680 680 124 ja 
3 . 20 -spreidanker 100- 520 - 20 1850 50 ja 
4. T-slotanker Gebogen 667 124 ja 

TSG - 100-667 
5. 20 -spreidanker special 1260 1850 ja 

100-600 - 20 

Tabet 4.1 Overzicht van geselecteerde t ype ankers voor toepassing op het referentie elem ent 

l. Hulsanker - Konnektieanker PSA 032/M42 x 1400 mm 

Het hulsanker wordt vlak met de bovenzijde van het 

element ingestort, voor het hijsen wordt een hijslus of 

hijsoog ingedraa id. Voordeel van een hulsanker is de 

werkende breedte, door de smalle huls kan het dicht op de 

rand van het element warden geplaatst . Nadelen van het 

systeem zijn benodigde element massa voor het instorten 

en er moet een hijslus in de huls warden gedraaid voor het 

hijsen . 
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Figuur 4.1 Ingestorte 
schroefhuls 

Prijs 

€25,00 

€16,00 
€24,00 
€32,00 

(48,00 



2. Kogelkopanker - T-slotankers T-100-680 

Het kogelkopanker wordt met een montagebol ingestort, bij 

het ontkisten wordt de bol verwijderd waardoor een kom 

ontstaat. Voor het hijsen wordt een hijsklauw om de kogelkop 

gehaakt. Voordelen zijn de lage productkosten en de 

aanpiksnelheid. Nadeel is de benodigde elementbreedte, de 

montagebol heeft een breedte van 124mm. 

3. Spreidanker 20 100-520 - 20 

Het spreidanker is het type anker dat in de elementen op het 

Maasstad ziekenhuis is toegepast. Het anker wordt met een 

montagebol ingestort waardoor bij het ontkisten een kom 

ontstaat. Voor het hijsen wordt een ringkoppeling aan het 

anker bevestigd. Voordelen zijn de grate opneembare 

krachten bij het hijsen en het kantelen. Nadeel is de 

benodigde elementbreedte. 

4 . Spreidanker 20 100-600 - 20 special 

Dit spreidanker heeft de voordelen van een standaard 

spreidanker. Door zijn verlengde vorm kan het echter verder 

naar het midden van het element warden geplaatst, waardoor 

het in een lijn met het zwaartepunt ligt. Nadeel is de relatieve 

onbekendheid van het product. 

5. Kogelkopanker T-slotanker Gebogen TSG-100-667 

Dit kogelkopanker kan door zijn gebogen vorm naar het 

midden van het element warden geplaatst, waardoor het in 

een lijn met zwaartepunt ligt. Het bezit tevens de voordelen 

van een standaard anker. Nadeel is de relatieve onbekendheid 

van het product. 

A 
J 

Figuur 4.2 Kogelkopankers 
Leverancier Ha/fen 

Figuur 4.3 Ingestort 
Spreidanker 

Figuur 4.4. Spreidanker special 
leverancier OH Ha/fen 

Figuur 4 . 5. Kogelkopanker 
gebogen leverancier OH Ha/fen 
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4.2.2 Gevolgen voor de kraantijd 

De aanpiktijd op het kritieke pad is bij de verschillende typen hijsankers in essentie 

gelijk, het aankoppelen van de verschillende hijssleutels levert geen noemenswaardige 

afwijkingen. Voor het aankoppelen van de hijssleutels wordt een tijdsduur van 60 

seconden aangenomen, dit is bepaald vanuit de in bijlage IV opgenomen tijdmeting. 

Bij toepassing van het hulsanker warden voorafgaand aan het aanpikken hijslussen 

ingedraaid. Dit is een extra handeling op het kritieke pad van de kraancyclus, deze 

treedt bij het spreidanker en het kogelkopanker niet op. 

4.2.3 Gevo/gen in kosten 

De specifieke prijzen zijn per type hijsanker benoemd. De kostprijs van de toegepaste 

ankers wordt echter opgenomen als onderdeel van de elementprijs. Prijstechnisch kan 

warden gesteld dat het kogelkopanker de laagste kostprijs heeft. Bij toepassing zal 

echter de werkmethode van de fabriek en de specifieke toepassing doorslaggevend 

zijn. 
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4.3 Balans door positioneren hijsankers 

De aanpikpunten warden zo gepositioneerd dat bij het hijsen het element waterpas en 

loodrecht hangt. Door de hijsankers links en rechts op gelijke afstand tot het 

zwaartepunt aan te brengen is het element in balans . Om dit te bereiken moet de 

pos itie van het zwaartepunt in de X en Y richtingen bekend zijn . Hiervoor kan gebruik 

warden gemaakt van 3D tekenapplicat ies of een rekenmodel zoals HALFEN-DEHA met 

TPAJ dit aanbiedt . 

Hij sanker Hijsanker 

Zwaarte unt 

Schema 4 . 6 Om de hijsankers in balans aan te brengen moeten de afstanden tot de ankers links 
(Xl J en rechts (X2 J van het zwaarteount aeliik zi in. 

De hijsankers moeten per element op de juiste positie warden ingestort . De variatie in 

elementtypen beperkt zich tot de gevelindeling, alle elementen hebben de zelfde dikte. 

Doordat de dikte niet varieert is de positie van alle ankers in Y-richting gel ijk. Voor de 

X -richting geldt dat ieder elementtype een andere positie van het zwaartepunt heeft. 

Deze positie wordt bepaald door het aantal sparingen in het element. De hijsankers 

moeten dus voor ieder type element individueel warden geprogrammeerd. De 

tolerantie voor de positionering van de hijsankers in Z richting is +/-40mm en voor de 

X richting +/-30mm . 

Omdat de ankers warden geprogrammeerd op de bekisting vormt de tolerantie geen 

probleem . Als de hijsankers van een element op gelijke afstand van het zwaartepunt 

zijn ingestort, is de bewerking element aanpikken niet meer dan het aankoppelen van 

de hijssleutels . 

Elerrent 
Aanpi kken 

I. 

\ 
Hijssleutel~ 

Aankoppelen 
1.2 

, .,..,.!,_"" "- L 
'''"''""e1cteu- "'"'"""'•" Element 

""""' Hijsen 
"""""'"' '-r-----1=.3 

Schema 4 .1 Bewerking element aanpikken uitgewerk t in SADT 
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4.3.1 Gevo/gen in kraantijd 

De benodigde tijd voor de totale bewerking aanpikken met hijsankers die in balans 

met het zwaartepunt zijn aangebracht, wordt gevormd door de volgende kritieke 

handelingen: 

1.1 Zwenken heen 

1.2 Hijssleutels aankoppelen 

1.3 Element Hijsen 0,5meter 

Tota al 

57 seconden 

59 seconden 

36 seconden 

152 seconden 

De bewerkingstijden zijn bepaald vanuit de in bijlage IV opgenomen tijdmeting. 

4.3.2 Gevolgen in kosten 

De kostprijs van deze oplossing is onderdeel van de elementprijs, de leverancier moet 

extra handelingen uitvoeren. In overleg met de leverancier zijn richtprijzen bepaald . 

De exacte prijzen zijn afhankelijk van de afname, de variatie in element typen en de 

kwaliteit van de tekeningen. 

Voor het bepalen van de zwaartepuntpositie en de verwerking op tekening wordt een 

prijs van €40,00 aangenomen. Het aanbrengen van de hijsankers op variabele posities 

wordt oak verrekend met een prijs van €40,00. De totale meerprijs voor het 

aanbrengen van de hijsankers in balans met het zwaartepunt is €80,00 euro. 
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4.4 Afpikken 

De hijsankers zitten aan de hijsvoorziening gekoppeld met hijssleutels. Het 

ontkoppelen van de hijssleutels vergt vol gens de tijdmeting 00: 02: 04 minuten per 

anker. De bereikbaarheid van de ankers is de grootste invloedsfactor op deze 

tijdsduur. De hijssleutels kunnen vanaf de werkvloer niet warden bereikt, hiervoor is 

een ladder benodigd. Het plaatsen, beklimmen en werken vanaf een ladder vergt veel 

tijd. Het type hijsanker en sleutel zijn niet van grote betekenis, alleen het uitdraaien 

van eventuele hijslussen is arbeidsintensief. Versneld afpikken is mogelijk door de 

hijssleutels bereikbaar te maken vanaf de werkvloer. Hiervoor zijn twee oplossingen 

geselecteerd. 

4.4.1 Ringkoppeling met handbediende afstandsbediening. 

Het 2d spreidanker wordt aangepikt met een 

ringkoppeling. HALFEN Connections heeft een variant op 

de ringkoppeling ontwikkeld waarbij een afstandbediening 

is toegevoegd . Het openingsmechanisme van de koppeling 

is verlengd met een kabel, zodat deze op afstand kan 

warden bediend. Eventueel is een pneumatische variant 

beschikbaar. 

4.4.2 Ontkoppelsysteem 

Figuur 4.6 De op afstand bedienbare 
ringkoppeling van Ha/fen Door aan de 
hendel te trekken ontgrendeld de 
ring .. 

Alternatieve ontkoppelsystemen voor het kogelkopanker en hulsanker zijn niet op de 

markt. Een oplossing met de huidige hijssleutels is lastig realiseerbaar door gestelde 

veiligheidseisen. Alternatief is het toevoegen van een extra ontkoppelsysteem tussen 

de hijssleutel en het hijsanker. Het bovengenoemde ringkoppeling concept kan hier 

warden toegepast. Nadeel van deze aanpak is het aantal benodigde hijssleutels, deze 

blijven na ontkoppeling achter. 

4.4.3 Gevolgen in tijd en kosten 

Het afpikken van het element wordt met de afstandbedieningen teruggebracht naar de 

essentie; het ontkoppelen van de verbinding. Het ontkoppelen zal hierdoor niet meer 

tijd vergen dan het aantrekken van een hendel, als richttijd wordt 40 seconden 

aangehouden. De investeringskosten voor de Ringkoppeling met afstandsbediening 

bedragen €500,- voor twee koppelingen. 
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4.5 Selectie oplossingen 

In het onderstaande overzicht zijn de uitgewerkte elementgebonden ontwerpen 

samengevat. De meest geschikte oplossingen warden geselecteerd met een 

onderbouwing vanuit het PvE. 

en 

2. Positioneren hi·sankers 
3. Af ikken 

Tabel 4.2 Overzicht van gegenereerde oplossingen 

De belangrijkste eis uit het PvE is kraantijdreductie, hiervoor moeten de knelpunten 

met betrekking tot het zwaartepunt warden opgelost. De elementgebonden ontwerpen 

voorzien in oplossingen voor de X en Y richting. 

Om de hijsankers in X-richting te positioneren kan warden volstaan met de gebogen 

varianten van het spreidanker en het kogelkopanker. In Y-richting moet per element 

de afstand van de hijsankers warden bepaald, dit vergt veel organisatie en 

procescontrole bij de aannemer en de leverancier. Voor een element onafhankelijk 

functionerende oplossing krijgt de positionering van de hijsankers in Y-richting niet de 

voorkeur. 

Bij een benadering vanuit de bewerking afpikken is de 'op afstand bedienbare 

ringkoppeling' het meest geschikt als hijssleutel. Dit is een product dat zich bewezen 

heeft op de markt. Als hijsankersysteem krijgt daarom de combinatie van spreidanker 

met een ringkoppeling de voorkeur. 
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5 Hijsvoorzieningen 

5.1 Modellering hijsvoorziening 

Voor een gestructureerde aanpak van het ontwerp is van de hijsvoorziening een model 

opgesteld. Een hijsvoorziening bestaat uit 3 hoofdcomponenten, te weten: middel, 

sensor en actuator. Het middel vormt de fysieke hijsvoorziening, de actuator heeft als 

rol het verplaatsen van het zwaartepunt en de sensor meet deze verplaatsing. Aan de 

drie hoofdcomponenten kunnen meerdere invullingen warden gegeven. 

I Sensor I 
input 

~ I Middel I ~ Output 

I Actuator I 
Figuur 5 .1 Hijsvoorziening in een systeemmodel 

Er is voor gekozen om met de hijsvoorziening alleen het zwaartepunt in de X-richting 

te verstellen; met de voorziening kan het element dus alleen waterpas warden 

gesteld. 

5.1.1 Middel: Hijsvoorziening 

De hijsvoorziening is het onderdeel dat de hijshaak verbindt met de aanpikpunten in 

het element. 

1. Diagonale verbinding (Tweesprong) 

De meest directe verbinding tussen de hijshaak en hijsankers zijn directe 

kettingen, ofwel een tweesprong. Een tweesprong bestaat uit een oog met daaraan 

twee kettingen. Het oog wordt gekoppeld aan de hijshaak en elke ketting aan een 

hijsoog. 

2. Haakse verbinding (Evenaar) 

De hijshaak kan met een hulpmiddel zo warden gekoppeld dat de hijsankers haaks 

warden belast. Dit hulpmiddel is een evenaar, ook wel hijsjuk, het is een 

horizontale balk tussen de hijshaak en het element. De evenaar wordt direct of 

met een tweesprong aan de hijshaak gekoppeld. Het element wordt met twee 

kettingen aan de evenaar gehangen. 
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5.1.2 Actuator: Zwaartepunt verleggen 

De te ontwerpen hijsvoorzieningen moeten het scheefhangen van de elementen 

tijdens het hijsen tegengaan. Voor het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van het 

basisprincipe dat het zwaartepunt onder het aangrijppunt wil hangen. Scheefhangen 

kan warden tegengegaan door het zwaartepunt te verleggen. Voor het verleggen van 

de zwaartepunten zijn de volgende drie mogelijkheden geselecteerd: 

1. Verplaatsen van element ten opzichte van de hijslijn 

Het zwaartepunt heeft een vaste positie in het element door het element te 

verplaatsen ten opzichte van de hijslijn wordt het zwaartepunt ook verlegd. 

2. Verplaatsen van een aanpikpunt 

Door een aanpikpunt zo te verplaatsen dat deze op ge/ijke afstand van het 

zwaartepunt als het tweede aanpikpunt ligt ontstaat een evenwichtssituatie. 

3. Verlengen van de afstand element tot hijsvoorziening 

Door gebruik te maken van de driehoek tussen de aanpikpunten en de hijshaak 

kan het zwaartepunt warden verlegd. Door een zijde te verlengen of verkorten 

verschuift de hijshaak ten opzichte van het zwaartepunt. 

Figuur 5.2 Orie methoden voor het verleggen van het zwaartepunt, vlnr. 
1. Verplaatsen van element ten opzichte van de hijslijn 
2. Verplaatsen van een aanpikpunt 
3 . Verlengen van de afstand element tot hijsvoorziening 
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5.1.3 Sensor: Meting waterpas- en te loodheid 

Het verleggen van het zwaartepunt moet stoppen wanneer het element recht hangt. 

Hiervoor moet het moment dat het element waterpas en loodrecht hangt warden 

aangegeven. Het proces kan warden gezien als het stellen van het element: de 

scheefstand wordt gemeten en het zwaartepunt wordt verplaatst totdat het element 

recht hangt. Voor het meten van de scheefstand zijn twee mogelijkheden gevonden: 

1. Meten van de afwijking 

De waterpas- en te /oodheid kan warden gemeten met een meetinstrument. Deze 

scheefstand kan warden gemeten op het element maar ook in de hijsvoorziening. 

2. Evenwicht in horizontale krachten in aangrijppunt 

Ats het element recht hangt is er geen moment om de hijshaak aanwezig. De 

resultante van de horizonta/e krachten in de hijsankers is dan "O'~ ofwel deze 

krachten zijn gelijk. Het evenwicht in de horizontale krachten kan warden gebruikt 

voor het bepalen van het punt waarop het element waterpas hangt. 

Hij slijn 

Verdraaiing 

Figuur 5.3 De scheefstand kan warden gemeten 
ats hoekverdraaiing. 

Hi js li j n 
I 

M 

Figuur 5.4 Ats het zwaartepunt in tijn ligt met de 
hijstijn is het moment om de hijshaak 'nut '. De 
horizontate krachten in de ankers zijn dan getijk. 
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5.2 Deeloplossingen hijsvoorziening 

De hijsvoorziening wordt opgebouwd naar het eerder bepaalde model, met de 

volgende drie componenten: middel, actuator en sensor. Per component zijn de 

geschikte oplossingen in kaart gebracht, deze zijn in het onderstaande diagram 

samengevat. In het schema zijn oak de mogelijke combinaties voor een 

hijsvoorziening aangegeven met de pijlen. 

HIJSVOORZIENING DEELOPLOSSING DIAGRAM 

A.MIDDEL 8 . ACTUATOR C.SENSOR 

- 1.Hydraulische 1.Elektrische 
1.Tweesprong - ::. 

cilinders :::: helling meter _, ~ :::: - -
- J \_ 

- J v ? 
2.Evenaar - 1 .... 2.Tandwielpomp - :::: 2.Slinger 

~'- -1 v :::: -
3.Verstelbare 3.Stuurventiel als 

_, I- ;.. - aangrijppunten _, ~'-- drukmeter 

-

4.Elektrische _ _. 
kettingtakel - I-

~ 5. Contragewicht - -

Schema 5.1 Deeloplossingen per component uit het model, de pijlen geven moge/ijk 
combinaties weer. 

De deeloplossingen zijn geselecteerd vanuit het PvE, hierdoor is het zoekgebied 

afgebakend. Externe voorzieningen moeten warden beperkt hierdoor zijn krachtige 

elektrische componenten uitgesloten. Om aansluiting met de huidige methode te 

behouden is wel de elektrische kettingtakel opgenomen in het diagram. De 

deeloplossingen warden in bijlage VII Studie hijsvoorzieningen individueel toegelicht. 
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De twee middelen, tweesprong en evenaar, zijn reeds toegelicht in paragraaf 5.1.1. 

De actuator 'Hydraulische cilinder' wordt als compensatiecilinder toepast in de 

tunnelgietbouw. In bijlage VII vindt u een uitgebreide toelichting over hydraulische 

systemen. De actuator 'elektrische kettingtakel' is een elektrische variant op de 

kettingtakel zoals deze op het project Maasstad ziekenhuis is toegepast. De minder 

bekende actuatoren warden hieronder beschreven: 

Figuur 5.5 Links : Tandwielpomp 
Rechts: principetekening, de olie drijft 
tandwielen aan . 

Figuur 5.6. Links : aangrijppunt a/s /oopkat 
Rechts : aangrijppunt als haak 

Figuur 5. 7 Evenaar met contragewicht. 

De tandwielpomp is ook een hydraulische 

component. De pomp wordt aangedreven 

met hydrauliek-olie. De aandrijfas zit 

aangesloten op interne tandwielen. De olie 

voert druk uit op de tandwielen in de pomp 

waardoor deze gaan draaien. Door de olie 

doorvoer te sluiten, vergrendelt de pomp en 

daarmee de eventuele hijsvoorziening. 

De verstelbare aangrijppunten zijn alleen 

toepasbaar in combinatie met een evenaar. 

Het aangrijppunt van de hijshaak naar de 

evenaar kan warden uitgevoerd als een 

loopkat. (zie figuur 5.6) Een tweede 

mogelijkheid is het verstelbaar maken van 

de koppeling tussen element en evenaar. 

Deze optie wordt reeds in de praktijk 

toegepast; de koppeling wordt uitgevoerd 

als een haakcontructie. 

Een contragewicht is ook alleen toepasbaar 

in combinatie met een evenaar. Op de 

evenaar wordt een verplaatsbaar gewicht 

aangebracht. Door te schuiven met dit 

gewicht kan het zwaartepunt van het 

geheel warden verplaatst. Nadeel van een 

contragewicht is zijn massa, hierdoor wordt 

een hijsvoorziening snel te zwaar. 
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Sensoren zijn in de bouw een vrijwel onbekend onderwerp. De genoemde sensoren 

warden daarom ieder toegelicht. 

Figuur 5.8 Programmeble Logic Controller (PLC) 
geprogrammeerd als hellingsmeter. 

Figuur 5. 9 Potentiometer: de 
Verdraaiing van de as wordt 
gemeten . 

Figuur 5.10 Stuurschuif: de schuif links en recht 
door een kracht belast. Door het verschil in 
krachten wordt de schuif verplaatst en een 
kanaal open gezet. 

Figuur 5.6 toont een Programmeble Logic 

Controller (PLC) die kan warden 

geprogrammeerd als een hellingsmeter. Een 

hellingsmeter meet ten opzichte van een 

gekalibreerde nullijn de hoekverdraaiing. Het 

gewenste uitgangssignaal kan warden 

geprogrammeerd. 

Een slinger maakt gebruik van de 

zwaartekracht. De slinger hangt altijd in een 

loodrechte lijn naar beneden, de hoek tussen 

deze lijn en het te meten element geeft de 

scheefstand weer. Deze hoek kan warden 

gemeten met een potentiometer. (zie figuur 

5.7) 

Een stuurventiel is een hydraulische 

component, die wordt toegepast voor het 

besturen van een hydraulisch systeem. In 

paragraaf 5.1.2 is gesteld dat: wanneer het 

zwaartepunt in een lijn met de hijslijn ligt zijn 

de horizontale krachten in de aanpikpunten 

gelijk. Als deze krachten in een hydraulisch 

systeem optreden kunnen deze warden 

gestuurd met een stuurventiel. (zie figuur 

5.8) De stuurschuif in het ventiel wordt belast 

met de twee horizontale krachten; wanneer 

de krachten ongelijk zijn verplaatst de schuif 

waardoor een kanaal wordt geopend. Bij 

gelijke krachten is het systeem gesloten. 

De selectie van de componenten vind plaats aan de hand van het programma van 

eisen. In de bijlage VII vindt u een beschouwing per component. 
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5.3 Zelfnivellerende tweesprong 

5.3.1 Principe 

De hijsvoorziening bestaat uit twee cilinders met een elektrische hellingsmeter. Het 

systeem verplaatst het zwaartepunt in de hijsvoorziening, door een cilinder te 

verlengen. Bij het hijsen warden de cilinders lineair op trek belast. De trekbelasting 

genereert een kracht die wordt benut voor het uitschuiven van de cilinders. De 

hellingsmeter wordt aangebracht op het element en meet de scheefstand. De gemeten 

scheefstand wordt via een stuurventiel gecorrigeerd met de cilinders. 

Figuur 5.11 Visualisatie ontwerp Zelfnivellerende cilinders 
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5.3.2 Werking 

De werking van de hijsvoorziening is schematisch weergegeven in het onderstaande 

SADT-schema. Het aantal bewerkingen voor de gebruiker is tot een minimum beperkt. 

Na het plaatsen van een element moet de kraan terug zwenken naar het volgende 

element, gedurende de vlucht warden de cilinders volledig ingeschoven. Daarna kan 

het element wordt aangekoppeld met de hijssleutels. Bij het aanbrengen van de 

hellingsmeter wordt de hijsvoorziening tevens geactiveerd. De kraan kan nu het 

element O,Smeter hijsen, hierdoor wordt de hoekverdraaiing van het element 

zichtbaar. Vanaf dit moment treedt de hellingsmeter in werking: 

De meter meet de hoekverdraaiing in langsrichting en regelt het stuurventiel in; het 

ventiel zet een van beide cilinders open waardoor het element waterpas zakt. 

Gedurende het stelproces wordt de hoekverdraaiing continue gemeten en 

doorgegeven als input voor het stuurventiel. Als het element horizontaal hangt wordt 

het stuurventiel automatisch afgesloten door de meter. 

Hijshaak 
zwenken heen 

Element 
Aanpikken 

Hoekverdraa1ing 
,ie..._ ""'-""' - Meten t-===='~:!=· 

Element 
Nivelleren 

ZtlfnN~trenoe 
~ ......... 

Stuurve ntie l 

'1e:;t~:C'" L.~S l_uit_en~r" 

!_ 

G C1tinder 
"~~=-""' Uitschuiven 

• l 

Schema 5.2 SADT van de bewerking Element Aanpikken m et de zelfnivellerende tweesprong. 
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5.3.3 Middel - Tweesprong 

De tweesprong wordt niet in zijn originele vorm toegepast. Voor een degelijke 

bevestiging van de actuators, de cilinders, wordt onder de hijshaak gestart met een 

dubbele driehoek van plaatstaal. De cilinders worden aan de onderhoeken van de 

driehoek bevestigd met stalen pennen. Tussen de cilinders en het element worden 

kettingen toegepast. 

5.3.4 Actuator - Cilinders met proportioneel stuurventiel 

In de hijsvoorziening zijn twee cilinders opgenomen. De cilinders zijn dubbelwerkend, 

waardoor de hydraulische olie uit het voorcompartiment naar het achtercompartiment 

kan worden verplaatst. De afmetingen van de cilinders zijn bepaald met de formule: 

De wet van Pascal: F = P * A 

F = kracht in N 

P = druk in Pa 

A = zuigeropp. m 2 

175 kN 

15* 105 Pa 

0,116 m 2 

( 17839 kg) 

(straal= 0,193m 1
) 

De cilinders zijn berekend op een maxi male belasting van 175kN. Een cilinder heeft 

een slag van lOOOmm, wat tevens het bereik vormt, de totale inschoven lengte 

bedraagt 1300mm. Onderaan de cilindermantel en bovenaan de zuigerstang zijn ogen 

gelast voor de bevestiging aan de driehoek en de ketting. De maximale werksnelheid 

van de cilinders wordt bepaald door de stuurventielen. Met deze gegevens is de 

volgende cilinder geselecteerd: 

Merk 
Type 

- A4Hydrauliek 
- ACDG/G 140/70 

A = Gelast oog aan stang en onderkant 
C = Centrering flens voorzijde en achterzijde 
D = Flens aan bodem 
G/G = Gelast oog met normaal lager aan bodem en stang 

Boring = 140mm 
Dikte zuigerstang = 70mm 
Slag = lOOOmm 
Zuigerring opp= 1,155dm2 

Inhoud voorste compartiment . = 11,SSliter 

Schema 5.3 Overzicht gese/ecteerde cilinder. 

Voor meer informatie : 

www.a4hydrauliek.nf 
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De cilinders warden aangestuurd met proportionele 

stuurventielen. De ventielen hebben 2 standen en 2 

poorten, het betreft 2-2 stuurventielen normaal 

gesloten. De 2 standen hebben de volgende werking: 

1. Open - Cilinder vrij 

2. Dicht - Cilinder vast 

Het ventiel wordt door de veer in een gesloten stand 

gehouden, bij een storing is dit dus ook het geval. Het 

ventiel zelf heeft een proportionele schuif, waardoor 

het variabel kan werken: steeds meer dicht of steeds 

meer open. Dit heeft als voordeel dat het bijstellen 

van de hoekverdraaiing steeds langzamer gaat, zodat 

het element rustig verdraaid. Met een elektrisch 

gestuurde magneet activator kan het ventiel warden 

geopend, deze wordt als losse component op het 

ventiel gedraaid. De magneetactivator wordt 

aangestuurd door een sensor. Ter beveiliging is een 

manuele bediening opgenomen, zodat ook buitenom 

de sensor kan warden gewerkt. 

Tussen het ventiel en het achtercompartiment van de 

cilinder wordt een stikstof drukvat van lOliter 

aangebracht. Het drukvat compenseert het verschil 

tussen de inhoud van het voor en achtercompartiment, 

dit ontstaat doordat aan de voorzijde een zuigerstang 

meeschuift. 
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Cilinder 

Figuur 5.12 Schematische weergave 
hydrau/isch systeem met 
stuurventiel. Voor de betekenis van 
de componenten zie bijlage XX 

Figuur 5.13 Magneetactivator 
voor een stuurventiel. 



5.3.5 Sensor -Proportioneel stuurventiel met Auto leveller 

De sensor, een hellingsmeter, wordt gevormd door een 

auto leveller. De auto leveller meet en stuurt de 

hijsvoorziening aan . Met een als valversnellingsmeter 

geprogrammeerde IC wordt de hoekverdraaiing en 

daarmee de schuinte van het element bepaald. 

Vervolgens wordt door een Programmable Logic 

Controller PLC een uitgangssignaal gegeven waarmee de 

magneet activatoren warden aangestuurd. Als meest 

geschikte auto leveller is de BPE IDXYmP geselecteerd in Figuur 5.14 Auto leveller 

bijlage VIII is het productblad opgenomen. In het 

onderstaande schema zijn de verschillende signalen die 

de leveller meet uitgewerkt. 

Signaal Betekenis Actie 
x - X-as te laag Cilinder 1 Open 
X+ x -as te hoog Cilinder 2 Open 
0 Veilioheid/stoo Cilinders dicht 
Optioneel kan de Y as warden 
geprogrammeerd voor het stellen in 
diepterichting. 

Tabet 5.1 De scheefstand van het element wordt 
uitgedrukt in de signalen X- X+ en 0 , deze zijn m et 
betekenis uitgewerkt in de tabel . Het nevenstaande 
figuur toont een visualisatie. 

r 

'' '' 

t-... -. ----------
Signaa.1.x+ . 
- - - - Signaal O 

-·s;9riaaf x: - -

De nauwkeurigheid waarmee het element kan warden gemonteerd wordt bepaald door 

de nauwkeurigheid waarmee de auto leveller wordt aangebracht. De auto leveller 

wordt gekalibreerd op de X horizontale as, deze as is representatief voor het hele 

element. In bijlage IX is een ontwerpstudie opgenomen waarin een klemconstructie 

voor de auto leveller wordt ontwikkeld. Het volgende systeem is als meest geschikt 

naar voren gekomen. 

Stelbout 

Kl emcon structi e 

Figuur 5.15 Klemconstructie auto leveller, de klem kan op het element warden 
vastgeklemd en versteld. 
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De auto leveller wordt op een U-profiel gemonteerd, het profiel valt over de 

bovenzijde van het binnenblad. Direct naast de auto leveller is oak de voeding, een 

powerpack, gemonteerd. Met een klemmechanisme kan het profiel op het element 

warden geklemd, zodat het tijdens de vlucht gefixeerd zit. Het klemmechanisme is 

met een handbediende afstandsbediening te ontkoppelen. De leveller communiceerd 

met de cilinders via een spiraalkabel die via een ketting van de tweesprong naar de 

driehoek bovenin de tweesprong loopt. 

De bovenzijde van het profiel loopt gelijk met de X-as van de leveller. Deze X-as 

maakt een hoek van 90° met een op het profiel gemonteerde laser. De laser wordt 

middels het stelmechanisme uitgelijnd met de zijkant van het element. De laser is 

zichtbaar doordat deze een visueel waarneembaar vlak uitstraalt; zo wordt oak onder 

een schuine hoek een lijn zichtbaar op het element. 

De X-as moet met een tolerantie van +/- 0,15° warden ingesteld, ten opzichte van de 

zijkant van het element, om een maximale scheefstand van lOmm te kunnen 

bereiken. Maatafwijkingen in de productmaten van het element spelen hier geen rol. 

Bij het plaatsen moet de werkelijke zijkant van het element zo verticaal mogelijk 

hangen, om dicht op het nevengelegen element te kunnen warden geplaatst. 

(!) ..... 
O'I 
0 
0 

..c 
(!) ..... 

U) 

Uitlijn afstand ~ 

'
(!) 
Vl 
IU 

Uitlijn afstand" _J 

Stelmechanisme 

Laser1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 5.16 Schematische werking van de leveller en klem. De klem wordt vastgezet op het element en 
uitgelijnd middels een laser en stelbouten. De leveller werkt alleen met de X-as ofwel de horizontale. 

Met beschikbare gegevens zijn de volgende componenten geselecteerd: 

Component Type Kenmerken 
Auto leveller BPE IDXYmP Output O,SAmp (opt. interface SA) 

12 of 24 volt 
Bereik 20° 
Nauwkeurigheid 0 5° 

Stuurventiel HYDAC WKOSW Drukbereik 350bar 
Max doorlaat 191/min 

Magneet activator HYDAC AC/DC Input AC/DC lOvolt 
Drukvat HYDAC lOliter Middel Stikstof 

Drukbereik tot SOObar 

Tabel 5.2 Componenten overzicht Zelfnivellerende tweesprong 
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5.3.6 Tijd 

De benodigde tijd voor de bewerking aanpikken, zoals deze is uitgewerkt in het SADT

schema, wordt gevormd door de kritieke handelingen: 

1.1 Zwenken heen 

1.2 Hijssleutels aankoppelen 

1.3 Element Hijsen O,Smeter 

1.4 Element nivelleren 

Tota al 

57 seconden 

100 seconden 

36 seconden 

80 seconden ( 44 netto) 

273 seconden 

De aangenomen tijden zijn bepaald vanuit het tijdschema uit bijlage IV. De 

kraanhandeling Zwenken heen start na het afpikken van de hijssleutels bij het 

voorgaande element, dit vergt circa 60 seconden bij een gebouwhoogte van 5 

verdiepingen en een opstelplaats van de kraan naast de vrachtwagen. Het 

aankoppelen van de hijssleutels is afhankelijk van het type hijsanker, hier is het 2d 

spreidanker aangenomen. 

De bewerkingen 1.3 Element Hijsen O,Smeter en 1.4 Element Nivelleren !open in 

elkaar over. Tijdens het hijsen verplaatst het zwaartepunt zich over de afstand dat het 

element vrij hangt van de grond. Het nivelleren start daarom gelijktijd ig met het 

hijsen en verplaatst het zwaartepunt . De doorlaatsnelheid van het stuurventiel is 

maatgevend voor de nivelleertijd. Met een doorlaatsnelheid van 191/min en een 

cilinderinhoud van 11,Sliter vergt het nivelleren 36 seconden. Echter de proportionele 

schuif vertraagt het nivelleren exponentieel, daarom wordt een nivelleertijd van 80 

seconden aangenomen . 
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5.3.7 Kosten hijsvoorziening 

De kostprijs wordt gevormd door de ontwerp-, component- en de productiekosten. De 

ontwerpkosten warden op 16 manuur vastgesteld, dit onderzoek kan als 

uitgangspositie dienen. De componentkosten zijn bepaald met marktprijzen, deze 

fluctueren per leverancier. Voor de productie en het testen zijn 2 dagen 

ingecalculeerd. 

Hoev. Eenh. Omschrijving Prijs/ Totaal 
Eenh. 

A. Ontwerp - 960 
B. Comoonentkosten 

2 st Staalplaat drieh . 100/st. 200 
2 st. Pennen 30/st 60 
2 st . Stuurventielen 30/st 60 
3 8 m 1 Kettinqen 20/m1 76 
2 st. Cilinders 800/st 1600 
2 st. Auto leveller 247/st. 247 
2 st. Drukvat 100/st 200 
1 st. Poweroack 100/st. 100 

C. Productiekosten - 1500 
TOTAAL C3157,00 

Tabel 5 .3 Overzicht componentkosten Zelfnivellerende tweesprong 
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5.4 Zelfnivellerende evenaar 

5.4.1 Principe 

De hijsvoorziening benut de krachtsverdeling die ontstaat bij een evenwichtssituatie 

die ontstaat als het zwaartepunt zich onder de hijslijn bevindt. De horizontale naar 

binnen gerichte krachten zijn in de evenwichtsituatie gelijk, dit mechanische principe 

zorgt ervoor dat het element stil hangt in de lucht. 

In de aangrijppunten van de tweesprong op de evenaar treden continue horizontaal 

gerichte krachten op. Door de aangrijppunten op de evenaar verplaatsbaar te maken, 

kan met deze horizontale krachten zonder externe energie het zwaartepunt worden 

verplaatst. De verplaatsing wordt gestuurd met twee cilinders, deze kunnen 

gecontroleerd worden ingeschoven. Als sensor wordt een stuurventiel gebruikt, de 

grootste horizontale druk bepaalt de stand van het ventiel. Bij evenwicht is de druk 

aan beide zijden gelijk. 

Loopkat 

Stuurventiel Haken 

Figuur 5.17 Visualisatie ontwerp Zelfnivellerende evenaar 
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5.4.2 Werking 

Tijdens het zwenken van de kraan naar het element warden de cilinders maximaal 

naar buiten gedrukt, dit is de neutrale stand. Vervolgens warden de hijssleutels 

aangekoppeld, afhankelijk van de elementbreedte kan het aangrijppunt van de 

hijssleutels op de evenaar handmatig warden verplaatst middels haken. 

Loopkat Drukvat Loopkat 
Cilinder Cilinder 

EVENAAR Stuurventiel 
11 -1 1 rL n~ n_ n_n_n ......... J1 .. g n_n_ 1:i_n____n___r'-:-=Il--

Haken I 
========"---"=' 11_.r'=°"=n :::PQ n II q a r 

I Haken 

Figuur 5.18 Verkleinde weergave van de Zelfnivellerende evenaar. De componenten zijn afzonderlijk 
benoemd. 

Nadat het element is aangepikt kan het omhoog warden gehesen. Gelijk na het 

starten van het hijsen, stelt de evenaar zich horizontaal. Bij het hijsen wordt de 

tweesprong op spanning getrokken en ontstaat er een horizontale kracht in de 

aangrijppunten van de tweesprong op de evenaar. Het aangrijppunt met de grootste 

horizontale kracht drukt het stuurventiel open, in deze stand wordt de andere zijde 

vrijgegeven. De vrijgegeven cilinder zal langzaam inschuiven, waardoor de druk op de 

andere cilinder verkleint. Bij een evenwichtssituatie in de horizontale druk komt het 

ventiel in de gesloten middenstand te staan. 
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5.4.3 Middel - Evenaar 

De evenaar wordt toegepast om de aangrijppunten van de tweesprong beheersbaar te 

maken. Bijkomend voordeel is de lagere belasting van de hijsankers door de lineaire 

richting van de krachten. De aangrijppunten van de tweesprong op de evenaar zijn 

uitgevoerd als een loopkat, hierdoor kunnen deze punten en daarmee het zwaartepunt 

warden verplaatst . Belangrijk is dat het element exact evenwijdig onder de evenaar 

hangt, dan is de stand van de evenaar representatief voor die van het element. De 

hijssleutels zijn met haken aan de evenaar gekoppeld waardoor de onderlinge afstand 

kan warden gevarieerd en de hijsvoorziening niet alleen geschikt is voor de kleinere 

maar ook de grotere elementen. 

Figuur 5.19 Links : de hijssleutels zijn met haken aan de evenaar bevestigd, de haken zijn 
verstelbaar tussen de nokken. Rechts : De evenaar is met een tweesprong verbonden aan de 
kraan, de aangrijppunten zij n uitgevoerd als loopkat. 

De evenaar kan warden gezien als een ligger, uitgevoerd in alle mogelijke 

staalprofielen, of als alternatief een vakwerkligger. In deze situatie is gekozen voor 

een HE-A 200 met een lengte van 7200mm, de hiervoor uitgevoerde berekening is 

opgenomen in bijlage X. 

Optioneel kan een vakwerkligger warden toegepast . Een vakwerkligger is door 

materiaal reductie 30% lichter. De kiloprijs van een vakwerkligger, inclusief laswerk, is 

€7,50 ten opzichte van €2,50 per kilo voor een standaard staalprofiel. Om te voldoen 

aan de gestelde eisen voor de massa van de hijsvoorziening is de toepassing van een 

vakwerkligger niet noodzakelijk . 
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5.4.4 Actuator - Cilinders 

Op de evenaar zijn twee cilinders opgenomen. De cilinders zijn enkelwerkend en 

warden belast op druk. De hydraulische olie uit het achterste compartiment wordt bij 

het inschuiven van de cilinders opgenomen in een drukvat. De afmetingen van de 

cilinders zijn bepaald met de formule: 

De wet van Pascal: F = P *A 

F = kracht in N 

P = druk in Pa 

A = zuigeropp. m2 

90 kN 

15*105 Pa 

0,06m 2 

De cilinders zijn berekend op een maximale belasting van 90kN. In het getal voor de 

druk 15*105Pa ofwel lSObar is een veiligheidsbuffer ingebouwd, de werkelijke druk zal 

200bar bedragen. De cilinder heeft een slag van lOOOmm, wat tevens het bereik 

vormt, de totale ingeschoven lengte bedraagt 1300mm. Bovenaan de zuigerstang zijn 

gelagerde ogen gelast om de loopkat aan de cilinders te bevestigen. 

Met deze gegevens is de volgende cilinder geselecteerd: 

Merk - A4Hydrauliek 
Type - ACDF/G 110/60 

A = Gelast oog aan stang en onderkant 
C = Centrering flens voorzijde en achterzijde 
F = Voetbevestiging 
/G = Gelast oog met normaal lager aan stang 

Boring = 1 lOmm 
Dikte zuigerstang = 60mm 
Slag = lOOOmm 
Zuigerring opp = 0,668dm 2 

Zuiger opp = 0,95dm 2 

Inhoud achterste comp. = 9,Sliter 

Schema 5.4 Overzicht gese/ecteerde cilinder. 
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5.4.5 Sensor - Stuurventiel a/s druksensor 

Als sensor wordt een proportioneel 4-3 stuurventiel met een geveerde schuif 

toegepast. Het ventiel wordt volgens onderstaand schema aangesloten. Vanaf beide 

cilinders loopt een leiding naar het ventiel. Voor het ventiel wordt aan beide leidingen 

een afsplitsing gemaakt, een stuurlijn. Elke stuurlijn loopt naar een zijkant van het 

ventiel. De stuurlijnen regelen het ventiel; de lijn waarop de grootste druk staat duwt 

het ventiel open en zet hiermee de andere cilinder vrij. Bij gelijke druk op beide 

stuurlijnen warden de cilinders gelijk belast en is er een evenwicht, ofwel het 

zwaartepunt is in een lijn met de hijslijn. Voorwaarde is wel dat het ventiel bij de start 

van het hijsen wordt belast; een element dat niet waterpas hangt kan met het 

zwaartepunt oak onder de hijslijn hangen. 

L 
._!.2 

Cilinder 1 

Q 

t 

_Lj_ 

Cilinder 2 

Figuur 5.20 Schematische weergave van het basisprincipe waarop de zelfnivellerende evenaar 
is gebaseerd. De krachten op beide cilinders genereren een druk in het hydraulische systeem. 
Het stuurventiel dat tussen de cilinders is gemonteerd, stuurt met deze druk het systeem. 

Drukvat Dru kvat 

I 

-
t 

Lijn 1 Lijn 2 Lijn 1 < Lijn 2 

Figuur 5.21 Schematische werking van het stuurventiel. Bij gelijke druk op lijn 1 en 2 (rechts) 
is de druk op de schuif in het ventiel ook gelijk waardoor deze in het midden staat. Bij een 
grotere druk op lijn 2 dan op lijn 1 zet het ventiel lijn 1 open waardoor de cilinder op lijn een 
inschuift. 
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5.4.6 Tijd 

De benodigde tijd voor het aanpikken wordt gevormd door de kritieke handelingen: 

1.1 Zwenken heen 

1. 2 Hijssleutels aankoppelen 

1.3 Element Hijsen 0,5meter 

1.4 Element nivelleren 

Totaal 

57 seconden 

59 seconden 

36 seconden 

50 seconden ( netto 30 seconden) 

202 seconden 

In bijlage IV is de tijdwaarneming opgenomen waaruit de bewerkingstijden zijn 

bepaald. De werking van deze zelfnivellerende evenaar is in essentie gelijk aan de 

zelfnivellerende tweesprong, dit geldt dan oak voor de benodigde bewerkingstijden. 

Uitzondering is de nivelleertijd, deze wordt bepaald door de cilinderinhoud. De 

cilinders warden belast op druk, dus de 9,5 liter inhoud van het achterste 

compartiment is maatgevend. Het stuurventiel heeft een doorlaatsnelheid van 19 liter 

per minuut, bij een verrekening van de proportionele werking wordt de maximale 

nivelleertijd 50 seconden. 

5.4. 7 Kosten hijsvoorziening 

De kostprijs wordt gevormd door de ontwerp-, de component- en de productiekosten. 

De hoeveelheden zijn bepaald vanuit het ontwerp. De benodigde tijd voor het 

ontwerpen is op 16 manuur vastgesteld, dit onderzoek kan als uitgangspositie dienen. 

De componentkosten zijn bepaald vanuit de marktprijzen, deze fluctueren per 

leverancier. Voor de productie en het testen zijn 2 dagen ingecalculeerd. De prijs van 

het staalprofiel HE-A200 is inclusief laswerkzaamheden. 

Hoev. Eenh. Omschriiving Priis/eenh Totaal 
A. Ontwerp - 960 
B. Componentkosten 

311 kg HE-A 200 2,50kg 780 
2 st. Penn en 30/st 60 
2 st. Stuurventielen 50/st 100 
3,8 mi Kettingen 20/m 1 76 
2 st. Cilinders 600/st 1200 
1 st. Drukvat 150 150 

B. Productiekosten - 1500 
TOTAAL c 4826,00 

Tabet 5.4 Overzicht componentkosten Zelfnive/lerende evenaar 
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5.5 Schaarevenaar 

5.5.1 Principe 

De hijsvoorziening verplaatst het aangrijppunt van de hijslijn ten opzichte van het 

zwaartepunt, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een schaarconstructie. Op de 

evenaar wordt een balk met een scharnierpunt bevestigd. De hijshaak wordt aan het 

uiteinde van de balk bevestigd. De balk kan warden gekanteld met een cilinder. Door 

de hoek tussen de balk en de evenaar te vergroten verplaatst de hijslijn zich naar het 

midden van de evenaar. Dit proces wordt gemeten met een potentiometer. Als het 

zwaartepunt onder de hijslijn ligt en het element dus waterpas hangt wordt de cilinder 

dicht gezet. 

Scharnierende balk 

Cilinder, stuurventiel en drukvat 

Sensor : potentiometer 

Figuur 5.22 Visua/isatie ontwerp schaarevenaar 
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5.5.2 Werking 

De hijsvoorziening wordt aangestuurd met een potentiometer, die is bevestigd op de 

evenaar. Tijdens het terugzwenken van het geplaatste element naar het volgende 

element wordt de cilinder ingetrokken naar zijn neutrale stand, volledig dicht. Bij het 

aanpikken is het essentieel dat het zwaartepunt zich in het bereik van de 

scharnierende balk bevindt ofwel onder de cilinder. Indien het element omgedraaid 

wordt aangepikt en het zwaartepunt zich buiten het bereik van de balk bevindt is het 

niet mogelijk het element horizontaal te stellen. 

Bij het aanpikken warden de hijssleutels 

vastgekoppeld, afhankelijk van de elementbreedte 

kunnen de aangrijppunten van de hijssleutels 

handmatig warden versteld middels haken. Bij de 

start van het hijsen treedt ook het zelfnivelleer 

systeem in werking. Een potentiometer meet de 

hoekverdraaiing in langsrichting en regelt het 

stuurventiel. Het ventiel komt in de stand "open" 

als het element scheef hangt, hierdoor kan de 

cilinder uitschuiven. De cilinder wordt door de 

massa van het element op trek belast. Door de 

trekbelasting schuift de cilinder uit tot dat deze 

_ _r 

Figuur 5.24 Schaarevenaar. Het 
bereik van de scharnierende balk is 
aangegeven . 

wordt gesloten. De potentiometer meet continu de hoekverdraaiing, wanneer het 

element horizontaal hangt wordt een signaal afgegeven waardoor het stuurventiel zich 

sluit. 
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Schema 5. 5 SADT van de bewerking Element Aanpikken met de Schaarevenaar 

78 



5.5.3 Middel - Evenaar 

De hijsvoorziening is gebaseerd op een evenaar met daaraan een scharnierende balk. 

De evenaar is gedimensioneerd op een HE-A 260, de scharnierbalk op een HE-A 160. 

De scharnierpunten zijn alien gelagerd waardoor de wrijving wordt beperkt. Essentieel 

is dat het element exact evenwijdig onder de evenaar wordt gehangen, dit wordt 

bereikt door de hijssleutels met twee gelijke kettingen aan de evenaar te 

bevestigingen. De aangrijppunten van de kettingen zijn uitgevoerd met haken. Deze 

kunnen handmatig warden versteld, waardoor elementen met verschillende 

afmetingen recht onder de evenaar kunnen warden gehangen. 

5.5.4 Actuator - Cilinder met proportioneel stuurventiel 

De cilinder is dubbelwerkend, waardoor de hydraulische olie uit het voorcompartiment 

naar het achtercompartiment kan warden verplaatst. De cilinder controleert de 

beweging van de scharnierende balk. Een element met een massa van 20ton zorgt 

voor een maximale belasting van 30ton ofwel 294,3kN. Voor een bereik van 1000 mm 

gemeten vanuit het middelpunt van het element is een cilinderslag van 950mm 

benodigd. De afmetingen van de cilinder is bepaald met de formule: 

De wet van Pascal : F = P *A 

F = kracht in N 

P = druk in Pa 

A = zuigeropp . m2 

294,3 kN 

15* 105 Pa 

0,196 m 2 

Met deze gegevens is de volgende cilinder geselecteerd: 

Merk - A4Hydrauliek 
Type - ACDG/G 200/125 

A = Gelast oog aan stang en onderkant 
C = Centrering Flens voorzijde en achterzijde 
F = Voetbevestiging 
/G = Gelast oog met normaal lager aan stang 

Boring = 200mm 
Dikte zuigerstang = 125mm 
Slag = lOOOmm 
Zuigerring opp= l ,915dm 2 

Inhoud voor comp. = 19, lSliter 

Schema 5 . 5 Overzicht geselecteerde cilinder. 

www. a4hydrauliek. nl 

79 



De cilinder wordt bestuurd met een proportioneel 

stuurventiel. Het ventiel is direct op de cilinder gemonteerd. 

Het ventiel heeft 2 standen en 2 poorten, het betreft 2-2 

stuurventielen normaal gesloten. De 2 standen hebben de 

volgende werking: 

l. Open - Cilinder vrij 

2. Dicht - Cilinder vast 
Figuur 5.23 Elektrische 
potentiometer. De as draait 
en meet de hoekverdraaiing . 

Het ventiel wordt door de veer in een gesloten stand gehouden. Bij een storing staat 

de cilinder in een gesloten stand. Met een elektrisch gestuurde magneet activator kan 

het ventiel warden geopend, deze wordt als losse component op het ventiel gedraaid. 

Het ventiel zelf heeft een proportionele schuif, waardoor het variabel kan smoren: 

steeds meer dicht of steeds meer open. Tussen een ventiel en de cilinder wordt een 

stikstof drukvat van lOliter aangebracht. Het drukvat compenseert het verschil tussen 

de inhoud voor en achter de cilinderzuiger. 
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Figuur 5 .24 Hydraulische Cilinder. De inhoud van het 
voorcompartiment is kleiner dan die van 
achtercompartiment. Het verschil ontstaat door de 
cilinderstang. Om het verschif in inhoud op te vangen 
wordt een drukvat met extra olie toegevoegd. 



5.5.5 Sensor - Potentiometer 

De stand van de evenaar is representatief voor die van 

het element. Hierdoor is een stabiele basis gecreeerd 

voor het bevestigen van een sensor. Gekozen is voor 

een potentiometer, gezien de simpele werking en 

storingsongevoeligheid. De meter heeft drie 

aansluitingen: voeding, signaal links, signaal rechts. De 

werking van de potentiometer kan warden omschreven 

als die van een slinger. De slinger hangt altijd loodrecht 

op de aarde, bij verdraaiing wordt de weerstand in 

Ohms berekend . Met dit signaal wordt het stuurventiel 

aangestuurd, afhankelijk van de compatibiliteit moet een 

microprocessor warden toegevoegd. 

5.5.6 Tijd 

Figuur 5.25 Potentiometer 
met slinger. De uitslag van 
de slinger wordt gemeten 
als hoekverdraaiing . Met 
verdraaiing wordt de 
afwijking bepaald. 

De benodigde tijd voor het aanpikken wordt gevormd door de kritieke handelingen: 

1.1 Zwenken heen 

1.2 Hijssleutels aankoppelen 

1.3 Element Hijsen 0,5meter 

1.4 Element nivelleren 

Tota al 

57 seconden 

59 seconden 

36 seconden 

90 seconden ( 50 netto) 

242 

In bijlage IV is de tijdwaarneming opgenomen waaruit de bewerkingstijden zijn 

bepaald. De werking van deze zelfnivellerende evenaar is in essentie gelijk aan de 

zelfnivellerende tweesprong, dit geldt dan ook voor de benodigde bewerkingstijden. 

Uitzondering is de nivelleertijd, deze wordt bepaald door de cilinderinhoud. De 

cilinders warden belast op trek, dus de 19,2 liter inhoud van het voorste compartiment 

is maatgevend. Het stuurventiel heeft een doorlaatsnelheid van 19 liter per minuut, bij 

een verrekening van de proportionele werking wordt de maximale nivelleertijd 90 

seconden. 

81 



5.5.7 Kosten hijsvoorziening 

De kostprijs wordt gevormd door de ontwerp-, component- en de productiekosten. De 

volgende componenten zijn geselecteerd: 

Component Type Kenmerken 
Potentiometer Helicalohm Slag Meerslags 

Potentiometer 
Bereik 360° 

Stuurventiel HYDAC WK08W Drukbereik 350bar 
Max doorlaat 191/min 

Magneet HYDAC AC/DC Input AC/DC lOvolt 
activator 
Drukvat HYDAC lOliter Middel Stikstof 

Drukbereik tot 500bar 

Tabel 5.3 Componenten overzicht Schaarevenaar 

De ontwerpkosten van de hijsvoorziening zijn op 16 manuur vastgesteld, dit 

onderzoek kan als uitgangspositie dienen. De componentkosten zijn bepaald vanuit de 

marktprijzen, deze fluctueren per leverancier. Voor de productie is 1 dag 

i ngecalcu lee rd. 

Hoev. Eenh. Omschriiving Priis/eenh Totaal 
A. Ontwerp - 960 
B. Componentkosten 1 st. Potentiometer 40 40 

500,4 kq HE-B 260 2,50 1251 
77 5 kq HE-B 160 2,50 193,75 
2 st. Laqer 80 160 
1 st. Stuurventielen 50/st 50 
2 m i Kettinqen 20/m 1 40 
1 st. Cilinder 1000/st 1000 
1 st. Drukvat 150 150 

B. Productiekosten - 1500 
TOTAAL c 5344,00 

Tabel 5.4 Kosten overzicht Schaarevenaar 
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5.6 Selectie hijsvoorziening 

De drie ontworpen hijsvoorzieningen zijn ontwikkeld vanuit het PvE en voldoen dus 

aan de gestelde eisen. In het onderstaande schema zijn de resultaten van de toetsing 

aan het PvE opgenomen . Met deze resultaten kan warden geconcludeerd dat de 

zelfnivellerende tweesprong het meest voldoet aan de eisen. De tweesprong kost het 

minst, heeft de laagste massa, de kleinste hoogte en blijft binnen de 5 minuten 

aanpiktijd . 

Overzicht toetslna PYE 
Tijd Kosten Massa Hooate 

Zelfnivellerende tweesprong 273 sec €3157,- 300kg 3800mm 
Zelfnivellerende evenaar 202 sec €4826,- 600kg 5000mm 
Schaarevenaar 242 sec €5344,- 750kq 4500mm 

Eisen 300 sec csooo - 1000kq 5000mm 

Tabel 5.5 Overzicht van de drie ontwikkelde hijsvoorzieningen 

Toch is de tweesprong niet de beste keus voor toepassing in de aanpikmethode. Het 

aspect kraantijd is maatgevend in de keuze voor een hijsvoorziening. Dit betekent dat 

de Zelfnivellerende evenaar met een aanpiktijd van 202 seconden het meest geschikt 

is. De keuze wordt onderbouwd door knelpunten bij gebruik van de andere twee 

hijsvoorzieningen. 

De Zelfnivellerende tweesprong werkt met een aparte sensor. Het bevestigen en 

ontkoppelen vergt extra kritieke bewerkingen. Daarbij is de sensor gevoelig voor 

beschadigingen. De Schaarevenaar kent ook een essentieel knelpunt; de evenaar 

biedt een stelmogelijkheid in een richting. Als het element niet goed met het 

zwaartepunt onder de evenaar wordt gehangen werkt de schaar niet . De evenaar 

moet dan eerst inzakken en andersom warden aangebracht . 

De Zelfnivellerende evenaar voldoet aan alle eisen uit het PvE en kent geen bijzondere 

nadelen. Dit is dus meest geschikte keuze voor toepassing in de aanpikmethode. De 

evenaar werkt na het aankoppelen van de twee hijssleutels geheel onafhankelijk. De 

volledig mechanische werking komt de bedrijfszekerheid ten goede. Er is geen externe 

voeding benodigd, de evenaar werkt altijd. 
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6 Overzicht en aanbevelingen 

6.1 Overzicht aanpikmethode 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de totale aanpikmethode. 

De aanpikmethode is opgebouwd met de volgende producten: 

• Hijsankers: 2D Spreidanker gebogen 

Door toepassing van het gebogen 2D spreidanker hangt het element bij het hijsen 

te load. De hijsankers kunnen door de gebogen vorm in een lijn warden 

aangebracht met het zwaartepunt. 

• Hijssleutels: Op afstandbedienbare ringkoppeling 

Een spreidanker kan alleen warden aangekoppeld met een ringkoppeling. Door 

toepassing van de op afstand bedienbare variant kan het element vanaf de 

werkvloer warden afgepikt. 

• Hijsvoorziening: Zelfnivellerende tweesprong 

Met de Zelfnivellerende tweesprong is de bewerking Aanpikken teruggebracht naar 

de essentie, het aankoppelen van de te hijsen last. Het zwaartepunt wordt 

automatisch verplaatst door het hydraulische systeem. 

De stappen van de aanpikmethode zijn uitgewerkt in het onderstaande schema. 
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Met de ontwikkelde aanpikmethode wordt voldaan aan de doelstelling ; een 

aanpikmethode die een kraancyclus van 15minuten per element mogelijk maakt. De 

aanpiktijd is gereduceerd tot 202 seconden. Het aanpikproces is teruggebracht naar 

haar essentie; het aankoppelen van de te hijsen last. Na het aankoppelen van de 

hijssleutels wordt het element door de hijsvoorziening waterpas gesteld. Doordat de 

hijsankers in een lijn met het zwaartepunt zijn aangebracht hangt het element uit 

zichzelf te lood. 

De kosten van de aanpikmethode per zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel. Er is 

uitgegaan van 1000 te stellen elementen, de investeringen warden volledig op deze 

elementen afgeschreven . 

Overzicht kosten Aanpikmethode 
Materieel Hoev.h. Ehd. Ehd. Prijs Beg root Totaal 
Hijsanker - 2D spreidanker gebogen 2 st. 96,00 48,00 €48,00 
Hiissleutel - rinqkoppelinq afst.b. 2 st. 0,50 - €0,50 
Hijsvoorzieninq 1 st. 4,80 2,46 €2,34 

€50,84 
Tabel 6 .1 Overzicht kos ten aanpikmethode 

Deze methode wordt gezien als een aanpikmethode van de tweede generatie. Zoals 

aan het begin van dit rapport is vermeld warden sandwich gevelelementen gerekend 

tot de tweede generatie prefab. Door toepassing van de elementen kan de bouwtijd 

warden verkort . Met de ontwikkelde aanpikmethode is nu ook de benodigde kraantijd 

per element verkort. 

Figuur 6.1 Bij het aanpikken van element wordt het elem ent waterpas gesteld doordat de cilinder 
waar het minste druk op staat wordt ingeschoven. Links is de theoretische situatie zichtbaar als het 
zwaartepunt niet wordt verplaatst . Rechts is de cilinder ingeschoven 
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6.2 Aanbevelingen 

Gedurende het onderzoek zijn verscheidene inzichten verkregen die niet verder 

aanbod zijn gekomen door het ontbreken van tijd of doordat deze buiten dit 

onderzoekskader vielen. Daarom een aantal aanbevelingen voor vervolgstappen. 

Het ontwerpproces van de hijsvoorziening was gericht op de uitvoeringstechnische 

functionaliteit. De uitwerking tot een eindproduct is een werktuigbouwkundige 

aangelegenheid. Aanbeveling is dan oak deze eerste opzet te laten doorontwikkelen 

door een werktuigbouwkundige. Dan kan de hijsvoorziening warden getest in een 

praktijksituatie, zodat de werkelijke kraantijdreductie kan warden bepaald. 

Een tweede aanbeveling is het geleidelijk implementeren van kraantijd reducerende 

oplossingen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat bij de montage van de elementen 

bij voorkeur wordt teruggevallen op bewezen systemen. Door te starten met 

toepassing van de op afstand bedienbare ringkoppeling kan een basis warden gelegd 

voor de implementatie van de nag conceptuele hijsvoorziening. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de bewerkingen Aanpikken en Stellen 

onderbelicht zijn gebleven in de literatuur. Met dit onderzoek is een inhaalslag 

gemaakt voor de bewerking aanpikken. Aanbeveling is om nu totale 

verwerkingsmethode voor sandwich gevelelementen te ontwikkelen. Vervolgstap is het 

in praktijk brengen van de oplossingen . Door te investeren in deze implementatie 

warden nieuwe onderzoeksgegevens gegenereerd waardoor de verwerkingsmethode 

gedetailleerder kan warden uitgewerkt. 
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