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Bijlage I 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Meetformulier 
26 oktober 2008 

Het meetformulier is specifiek opgesteld voor de multi moment opname die is 

uitgevoerd op het project Maasstad ziekenhuis. Het formulier bestaat uit een 

codelijst en een invulformulier. De codelijst is een overzicht van alle te meten 

handelingen met een unieke code. Op het invulformulier wordt per meetronde de 

gesignaleerde code ingevuld. 



lnvulblad MMO Medisch Centrum Rijnmond Zuid 

Datum 
Sessie 
Starttijd 
Eindtijd 
Rondtijd 
Aant. el. 

Waarnemingsronden 
Activiteit 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e Be 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 

Aanpikkeleteur 81 82 T2 G2 G2 04 E2 G2 F 

Stelleur 1 G A1 A2 G C 03 E1 E4 J 

Stelleur 2 J A1 AS G C 03 E1 E4 A 

Stelleur 3 

Kraan 0 0 p S4 S4 S2 S2 S2 S3 

Waarnemingsronden 
Activiteit 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e 30e 

Aanpikkeleteur 

Stelleur 1 

Stelleur 2 

Stelleur 3 

Kraan 

Waarnemingsronden 
Activiteit 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e 39e 40e 41e 42e 43e 44e 45e 

Aanpikkeleteur 

Stelleur 1 

Stelleur 2 

Stelleur 3 

Kraan 

Waarnemingsronden 
Activiteit 45e 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e 54e 55e 56e 57e 58e 59e 

Aanpikkeleteur 

Stelleur 1 

Stelleur 2 

Stelleur 3 

Kraan 



Coderinglijst MMO Medisch Centrum Rijnmond Zuid 

ACTIVITEITEN ARBEID 
A. Werkvloer voorbereiden A1 Leuning verwijderen 

A2 Isolatie plakken 
A3 Gaines uitzuigen 
A4 EPDM-plakken 
AS Schoren uitleggen 
A6 Stelbouten stellen 
A7 Schoren weghalen 

B. Aanpikken element B1 Hijshaken vastkoppelen 
B2 Element horizontaal stellen 

C. Element/Stelplaats C1 Stekken indraaien 
voorbereiden C2 Mortel aanbrengen 

C3 Gaines volgieten 
C4 Element verticaal stellen 
es Mortel aanmaken 

D. Element stellen D1 Stekken in gaines 
D2 Neerzetten 
D3 Stellen in langsrichting 
D4 Stellen in diepterichting 

E. Monteren Schoren E1 Bovenzijde fixeren 
E2 Onderzijde boren 
E3 Onderzijde fixeren 
E4 Verticaal stellen 

F. Afpikken 

G. Materieel/Materiaal halen G1 Halen/zoeken materieel 
G2 Materiaal maken/halen 

H. Opruimen 
1. Werkoverleg 
J. Wachten op collega 
K. Wachten op kraan 
L. Lopen van naar stelplaats 

M. Aan en Afloop 
N. Rust en PV 
0. Andere werkzaamheden 

ACTIVITEITEN KRAAN 
0. Element Aanpikken 

P. Element voorhangen 

Q. Element Positioneren 

R. Element Afpikken 

5. Wachten 51 Wachten op Aanpikken 
52 Wachten op Voorbereiden element 
52 Wachten op Monteren 
53 Wachten op Afpikken 

T. Verrijden opstelplaats 



Bijlage II 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Rapportage Multi Moment Opname 
6 november 2008 

De uitgevoerde MMO is uitgewerkt in een apart rapportage. Deze rapportage geeft 

een globaal beeld van de uitgevoerde meting en het onderbouwd de gesignaleerde 

knelpunten . Met deze rapportage is een terugkoppeling naar de bouwplaats 

gemaakt. 



Rapportage Multi Moment Opname 

Montage van sandwich gevelelementen op Medisch Centrum 
Rijnmond Zuid 

In opdracht van : BAM -utiliteitsbouw Grote projecten 
Auteur: T.Schlief 
Datum : 6 november 2008 
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1 Inleiding 
Deze rapportage over de metingen uitgevoerd op het project Medisch Centrum 
Rijnmond Zuid, MCRZ, is opgesteld voor BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten. De 
metingen zijn onderdeel van het afstudeerproject: Kraantijdoptimalisatie bij de 
sandwich geve/elementen dat verder los staat van deze rapportage. 

Tijdens het afstudeeronderzoek is gebleken dat de verwerking van de sandwich 
gevelelementen suboptimaal verloopt. Gevolg hiervan is een relatief lange 
montagetijd en daardoor een hoge kraanbezetting. Om de gesignaleerde knelpunten 
meetbaar te maken is een Multi Moment Opname (MMO) gehouden. Hiervoor is 
gedurende 5 werkdagen de verwerking van de elementen geobserveerd . De meting 
heeft plaats gevonden in week 40. Door problemen tijdens de montage heeft de 
meting op 03-10-08 geen representatieve tijden opgeleverd. Deze gemeten tijden 
zijn niet meegenomen, de oorzaken van de problemen worden wel geanalyseerd. 

De MMO is gericht op de kraangebonden activiteiten en daarmee op het vanaf het 
aanpikken tot en met afpikken montageproces (noodzakelijk voor het 
afstudeerproject) . Deze rapportage is echter gericht op de productiehandelingen van 
de productiemedewerkers. Om toch een volledig overzicht van de arbeidshandelingen 
te verkrijgen is één werkdag volledig gemeten. De meetresultaten worden uitgedrukt 
in tijden per element en in een toeslagfactor. Deze toeslagfactor geeft de verhouding 
tussen directe en indirecte handelingen, een factor van 1, 7 is een goede score. 

Doel van deze rapportage is het in kaart brengen van de knelpunten en zo een basis 
te bieden voor optimalisatie van het verwerkingsproces . Dit betekent dus niet het 
beoordelen van de gemeten en verantwoordelijke personen. Een frisse blik kan 
nieuwe invalshoeken en kansen bieden om het proces en daarmee de bouw verder te 
optimaliseren. 

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 
worden bepaald. De methode is gebaseerd op de statistiek, er worden geen tijden 
gemeten maar er wordt gebruik gemaakt van een steekproef. Tijdens de meting 
worden rondes gemaakt langs de te meten productiemedewerkers en of machines 
waarbij wordt waargenomen welke taak op dat moment wordt uitgevoerd. Door dit 
te herhalen wordt een verzameling gegevens verkregen. Middels de verhouding 
tussen het aantal rondes en de waarnamen taken kan een globaal overzicht van de 
tijdsbesteding worden verkregen. 

De MMO stelt een waarnemer instaat meerdere medewerkers en of machines te 
gelijk te waarnemen. Door de statische grondslag kan worden volstaan met een 
beperkt aantal metingen, dit aantal is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid. 



2 Project gegevens 

2.1 Sandwich gevelelementen 
De gevels op het project MCRZ worden uitgevoerd in 
sandwich gevelelementen. Bij een sandwich gevelelement is 
de traditionele gevelconstructie gecombineerd tot één prefab 
element. De elementen zijn opgebouwd uit drie lagen: het 
binnenblad, de isolatielaag en het buitenblad. De elementen 
voor het project MCRZ worden geproduceerd bij Loveld, dit 
is een Belgische prefab leverancier. De afmetingen van een 
standaard element zoals op de foto hiernaast zijn 
7880x3880x542mm, de massa van dit element is circa 14 ton. 

2.2 Werktijden 
Op het werk gelden de onderstaande werktijden , deze zijn in de meting verwerkt . 

Van Tot Werktijd Pauzetlid 
Werktijd 7 :00 9 :00 120min 
Pauze 9:00 9:20 20 min 
Werktijd 9 :20 12:35 195min 
Pauze 12 :35 13 :00 25 min 
Werktijd 13 :00 15:45 165min 
Totaal 480min 45min 

Om 11 uur wordt een korte koffiepauze gehouden . De werktijden bepalen niet de 
starttijd van de meting , eerder starten of langer doorwerken wordt meegenomen in 
de meting . 

2.3 Ploegsamenstelling 
De vaste montageploeg bestaat uit 3 stelleurs: een voorman, een stelleur en een 
aanpikkeleteur. De meewerkend voorman heeft de leiding op de werkvloer, zijn 
kerntaak is wel het st ellen van de elementen, daarnaast is hij aanspreekpunt voor de 
uitvoerder. De stelleur is een productiemederwerker gespecialiseerd in het stellen 
van prefab elementen . De aanpikkeleteur is naast de stelwerkzaamheden 
verantwoordelijk voor het aan en afpikken van de elementen. 

I n de meetperiode wisselde de ploegsamenstelling drie keer, ieder vast ploeglid was 
een dag afwezig . De taken zijn overgenomen door versch illende onervaren 
productiemedewerkers. 



2.4 De montagemethodiek 
Het toegepaste montage principe van de sandwich gevelelementen is gebaseerd op 
het zogenaamde vrij stellen . De elementen worden aangepikt en naar de stelplaats 
gehesen . Hiervoor staan drie kraantypen ter beschikking: een liebherr 280ec 
torenkraan, een mobiele 200tons kraan en een 80tons rupskraan. Voordat het 
element daadwerkelijk geplaatst kan worden moet het horizontaal hangen, hiervoor 
wordt het zwaartepunt met takels tot onder de hijslijn verplaatst . 

Voorafgaand aan het stellen zijn stelbouten op ontwerpmaat aangebracht. 1ill het 
stellen wordt het element eerst globaal op de juiste positie neergezet en vervolgens, 
aan de onderzijde, op het oog in de langs-, diepte- en hoogterichting gesteld. Hierbij 
vormt het buitenvlak van de omringende elementen het referentiepunt voor het 
stellen . Na het stellen wordt het element op ontwerpmaat verticaal gesteld. Dit 
stelprincipe kan worden gezien als doorstapelen, de bovenzijde wordt op 
ontwerpmaat gesteld en vormt het referentievlak voor de onderzijde van het 
volgende element. 

Voor het gevelbeeld speelt de maatnauwkeurigheid een grote rol, ongelijke voegen 
tussen de elementen verstoren het metselwerk. Daarom wordt een tolerantie van 
+/- 7mm op een voegbreedte van 14mm aangehouden. 

3 Werkomschrijving 
In dit hoofdstuk wordt de werkmethode omschreven, hiervoor is de indeling van het 
meetformulier aangehouden . In de meting staat de kraanbezetting centraal, dit komt 
voort uit de doelstelling van het bovenliggende afstudeerproject. Om deze reden 
wordt alleen gemeten als de kraan wordt bezet voor het stellen van de sandwich 
gevelelementen. Dit is van invloed op het gemaakte onderscheid tussen directe en 
indirecte montageactiviteiten . Het gebruikte meetformulier is te vinden in bijlage 1. 

3.1 Directe montageactiviteiten 
Van de onderstaande handelingen wordt verondersteld dat zij direct van invloed zijn 
op de kraanbezetting . 

A. Werkvloer voorbereiden 
Voordat het element geplaatst kan worden moeten een aantal 
voorbereidingen worden getroffen. Het benodigde materieel moet 
worden verzameld en naar de werkvloer worden getransporteerd. 
De volgende stap is het voorbereiden van de stelplaats : gaines 
worden uitgezogen, isolatie wordt aangebracht, waarnodig wordt 
EPDM aangebracht, schoren met ankers worden uitgelopen en de 
leuningen worden verwijderd. 



B. Aanpikken element 
Voor het hijsen van de elementen staan drie kraantypen ter 
beschikking: een liebherr 280ec toren kraan, een mobiele 200tons 
kraan en een 80tons rupskraan. De keuze is afhankelijk van de 
stelpositie en het type element. Als hijshulpmiddel wordt een 
tweesprong met twee takels toegepast . Hiermee kan het element 
in langsrichting horizontaal worden gesteld en in diepterichting 
verticaal. Na het aankoppelen van de hijssleutels wordt het 
element alleen in de langsrichting globaal horizontaal gesteld. 
Vervolgens kan het element naar de stelplaats worden gehesen. 

C. Element/Stelplaats voorbereiden 
Voordat het element kan worden geplaatst worden een aantal last 
minute voorbereidingen getroffen : Per element worden 4 stekken 
aangebracht, het element wordt aan een waterpas in langsrichting 
en diepterichting gesteld en de stelmortel en gietmortel worden 
bereid en aangebracht . 

D. Element Stellen 
De eerste stelhandeling wordt uitgevoerd onder stap drie, het 
element wordt met de stekken in de gaines gepositioneerd . 
Vervolgens wordt na het aanbrengen van de mortel het element 
neergezet. Nu kan het element in diepte en langsrichting worden 
gesteld, omliggende elementen worden als referentiepunten 
gebruikt. 

E. Monteren Schoren 
De schoren worden eerst aan de bovenzijde gefixeerd met een 
demubout. Vervolgens wordt aan de onderzijde een gat geboord 
voor de M24 ankerbout. Na het vastzetten van de ankerbout kan 
het element ook aan de onderzijde worden gefixeerd . Vervolgens 
wordt het element verticaal gesteld, de omliggende elementen 
worden wederom als referentie gebruikt. 

F. Afpikken 
De hijssleutels worden losgekoppeld en geleid bij het wegdraaien 
van de kraan. 



3.2 Indirecte montageactiviteiten 
Naast de directe activiteiten worden activiteiten uitgevoerd die niet direct van invloed 
"hoeven" te zijn op de kraan bezetting, de zogenaamde indirecte activiteiten. Deze 
activiteiten moeten worden uitgevoerd maar liggen niet op het kritiekpad van de 
montage. 

G. Materieel 
Bij de verwerking van de elementen wordt gebruik gemaakt van materieel als 
slaghamers, sloophamers en boormachines. Dit gereedschap moet meeverhuizen 
met de ploeg van element naar element. 

H. Opruimen 
Tijdens en na de montagewerkzaamheden wordt de werkvloer opgeruimd. Afval 
gaat naar de rolcontainer, materieel wordt schoongemaakt en verzameld voor de 
volgende activiteit. 

1. Werkoverleg 
Voorafgaand aan de montage wordt de werkvolgorde en werkwijze besproken. 
Tijdens de montage is werkoverleg nodig wanneer er onvoorziene knelpunten 
optreden . 

J. Wachten op collega 
In het montageproces treedt afstemverlies op, dit kan resulteren in wachttijden . 

K. Wachten op kraan 
Het transport van de elementen wordt uitgevoerd met een kraan. Wachttijden 
ontstaan wanneer de kraan bezet is door andere activiteiten dan het 
transporteren van sandwich gevelelementen en wanneer de kraan individuele 
transportbewegingen uitvoert waarbij geen begeleiding noodzakelijk is. 

L. Lopen naar stelplaats 
Dit punt is specifiek opgenomen voor de aanpikkeleteur. Bij de huidige werkwijze 
is de aanpikkeleteur naast het aanpikken van een element ook verantwoordelijk 
voor een aantal stelhandelingen op de werkvloer. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
de stelleur tussen de vrachtwagen en werkvloer heen en weer loopt. 

M. Aan en afloop 
Dit punt betreft het van de werkplek naar het schaftlokaal lopen en andersom. De 
loopafstanden zijn van invloed op deze tijdsduur. 

N. Rust en PV 
Gedurende de werkdag neemt de werknemer naast zijn vaste pauzetijden, tijd 
voor rustmomenten en persoonlijke verzorging. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
rookpauzes en toiletbezoeken. 



4 Meetresultaten 

4.1 Resultaat meting arbeid 

4.1.1 Toeslagfactor 

In dit overzicht zijn de meetresultaten van de periode 29-10-08 tot en met 02-10-08 
opgenomen. 

Totaal aantal waarnemingen = 
Totaal aantal netto waarnemingen = 
Totaal gemeten tijd in minuten = 
Totaal gemeten tijd direct in 
minuten = 

Toeslagfactor 

4.1.2 Gecorrigeerde toeslagfactor 

1227 
1182 
3546 

1818 

1,95 

De toeslagfactor van 1,95 mag worden gecorrigeerd met: 

- Gemiste meetrondes 12 rondes 
- Andere werkzaamheden 72 rondes 

Gecorrigeerde toeslagfactor 1,81 

4.1.3 Netto normen 

De waargenomen netto normen zijn voor de verwerking van prefab sandwich 
gevelelementen : 

Werkvloervoorbereiden 
Element aanpikken 
Stelplaatsvoorbereiden 
Element stellen 
Monteren schoren 
Element afpikken 

Totaal aantal netto manuren per element 

0,44 mu/elm 
0,08 mu/elm 
0,38 mu/elm 
0,22 mu/elm 
0,33 mu/elm 
0,06 mu/elm 

1,53 mu/ element 

Totaal aantal bruto manuren per element 1,81xl,53 = 2,76mu/element 

Opmerking: De MMO was gericht op de kraan, de voorbereidingshandelingen en de 
afwerking naderhand is daardoor niet volledig gemeten. Dit heeft gevolgen voor de 
indirecte handelingen, ofwel de toeslagfactor. De meting van 30-09-08 is verricht 
over een hele werkdag, waarop het hele verwerkingsproces is doorlopen, deze 
resultaten geven daarom een beter beeld van de werkelijkheid. 



4.2 Rapportage per meetdag 

4.2.1 Maandag 29 september 

Element Kraan Montagetijd per 
element 

AAYL rups 80ton 30min 
AADY rups 80ton 33min 
AADX toren kraan 32min 

3 
AAAF toren kraan 45min ( + lSpauze) 

3 

• De kraan kon vanuit zijn opstelplaats niet de vrachtwagen en de stelplaats van 
het element bereiken. Gevolg is 24 minuten vertraging door het verrijden van de 
kraan; 

• De meting heeft 120 minuten stilgelegen omdat de torenkraan niet op tijd ter 
beschikking stond, de stelploeg is ander werk gaan doen; 

• De meting heeft 45min stil gelegen omdat de toren kraan is "uitgeleend" en niet 
volgens afspraak na 1 hijsje is teruggekomen; 

• Het element heeft 18 minuten stil in de kraan gehangen omdat de voorbereiding 
nog niet gereed was. 



4.2.2 Dinsdag 30 september 

Element Kraan Montaqetiid Element Kraan Montacietiid 
AAAN mob. kraan 60 min AADM torenkraan 2 29 min 

200ton 
AAKH mob. kraan 30 min AADG torenkraan 2 33 min 

200ton 
AAKG mob. kraan 40 min AADL torenkraan 2 29 min 

200ton 
AAKF torenkraan 2 33 min AADK torenkraan 2 25 min 

• Het eerste element was scheluw, hiervoor is een extra schoor geplaatst. De 
stelploeg bestond op dit moment uit twee personen . De extra schoor heeft 
0,2manuur gekost. 

• De overstap van de mobiele kraan 200ton naar torenkraan 2 heeft een half uur 
vertraging opgeleverd . Twee stelleurs hebben 24 schoren weggehaald, de ander 
heeft werkoverleg gepleegd; 

• Na element 5 is men verhuist van werkvloer. Het verplaatsen van materieel en 
het voorbereiden van de werkvloer heeft 3 manuren gekost. 

• Tijdens de montage van element 4 heeft een nieuwe stelleur de gietmortel 
aangemaakt. De mortel was echter te dik om te gieten, hierdoor is de post 
stelplaatst voorbereiden verdubbeld naar 0,5manuur. 

• Op deze meetdag is een volledige dag gemeten. Alle 
activiteiten zijn uitgevoerd en gemeten. Met deze 
resultaten kan daarom een norm worden gecontroleerd. 
Voor het bepalen is een grote significante 
betrouwbaarheid noodzakelijk en dus meer metingen. 

Resultaat: Toeslagfactor 1,88 
Netto manuren per element 1,43 
Bruto manuren per element 2,69 

4.2.3 Woendag 1 oktober 

Element Kraan Montagetijd 
ACAA rups 80ton 59 min 
AAAM rups 80ton 30 min 
AAAY rups 80ton 36 min 
AAAK rups 80ton 54 min 

• De beide hoekelementen ACAA en AAAK zorgen voor problemen bij de montage. 
Het stellen is door afwijkingen in het element lastig, door het herhaaldelijk 
optillen en neerzetten moet de mortel meerdere malen worden hersteld; 

• De weersomstandigheden waren erg slecht, harde regen en windstoten . De 
stel ploeg heeft doorgewerkt, de invloed op de toeslagfactor ( 1,43) was positief. 
Een verklaring is het extra werk dat door de regen ontstaat, er is minder tijd voor 
indirecte handelingen. Mortel en isolatie blijven niet goed liggen en het element 
hangt niet stabiel. 



4.2.4 Donderdag 2 oktober 

Element Kraan Montaqetiid 
AAZZ rups 80ton 44 min 
AADJ torenkraan 4 30 min 
AADH torenkraan 4 22 min 
AADF torenkraan 4 40 min 

• De gemonteerde elementen zijn demontabele geveldelen, qua 
montagetijd zijn de resultaten vergelijkbaar met de standaard 

elementen; 
• De overstap van de rupskraan naar de torenkraan heeft circa 1,5 

uur 
geduurd. Dit is opgevangen met het opruimen van de werkvloer, 
wachttijden en rust en pv. 

4.2.5 Vrijdag 3 oktober 

Element Kraan Montaqetiid Element Kraan 
ACAD mob. kraan 245 min AAGT torenkraan 1 

200ton 
CANB mob. kraan - AAGT torenkraan 1 

200ton 
AAKQ mob. kraan - AADS torenkraan 1 

200ton 
AAKC torenkraan 1 - AADP torenkraan 1 

• Deze werkdag is verloren gegaan als meetdag, het eerste 
element heeft voor teveel problemen gezorgd . Oorzaken: 

• 2 nieuwe stelleurs en gebrek aan leiding; 
• Water op de werkvloer waardoor haspels niet werkten; 
• De hijslussen zijn uitgebroken, doordat deze al beneden bij de 

vrachtwagen op spanning waren getrokken; 
• Ketting van tweesprong met takel aan de verkeerde kant van het 

element, bereik van de takel was tekort. Gevolg tweesprong 
omdraaien en de takel in de langste stand positioneren. 
Aanpiktijd 51 minuten, totale wachttijd stelleurs 2,25 manuur; 

• Schoor bij noodtrappenhuis niet op de juiste positie, te laat 
geconstateerd ; 

• Aansluitpunt op bij vloer past niet, weghakken beton; 
• Standaard stekken te lang, niet afgeslepen voor de eerste keer 

neerzetten; 

Montaqetiid 
-

-

-

-

• Het tweede element is tijdelijk weggezet omdat de aansluitende in het werk 
gestorte wand te ver doorliep. 



5 Conclusies 
Tijdens de MMO zijn naast de tijden ook veel aanknopingspunten voor optimalisatie 
gesignaleerd. In dit hoofdstuk wordt getracht een overzicht te geven van 
aanknopingspunten die worden onderbouwd met tijden. In bijlage II is een 
samenvattend overzicht van geconstateerde knelpunten met aanbevelingen 
opgenomen. 

5.1 De verwerking structureren 

5.1.1 Knelpunten 1 

Een standaard element wordt nu in circa 30 minuten gemonteerd, bij tegenslagen 
loopt deze tijd op tot wel 60 minuten. Het aantal handelingen dat moeten worden 
uitgevoerd is bij alle elementen, ongeveer, gelijk. De oorzaak van de spreiding moet 
worden gezocht in de tegenslagen, veroorzaakt door de stelploeg, het element en of 
de kraan. Voorbeeld hiervan is het element ACAD: 

Vaste activiteiten zijn het afhakken van de vloer, het verplaatsen van de 
schoorbevestiging en het draaien van de tweesprong (takel aan de lichte zijde). Al 
deze handelingen zijn niet gelijk uitgevoerd, hierdoor heeft het aanpikken 51minuten 
geduurd en het element is 6x opnieuw neergezet. 

De huidige werkwijze is nog niet voldoende gestructureerd, er kan nog niet 
routinematig worden gewerkt. 

5.1.2 Aanbevelingen 
Door het aanbrengen van meer structuur wordt sneller routine opgebouwd en 
kunnen afwijkingen van de standaard uitvoering worden voorkomen of opgevangen. 
Het proces kan worden gestructureerd door het op mantaak plannen van de 
verwerking. Hierbij moeten standaard knelpunten worden meegenomen . Een 
volgende stap is het optimaliseren van het in kaart gebrachte proces, moet de 
schoorconstructie wel tijdens de montage worden geboord en is het nodig om de 
aanpikkeleteur heen en weer te laten lopen? 
Deze stap beschrijft eigenlijk het leerproces van de ploeg en de mogelijkheden om 
dit te versnellen. 
Het structuren zal resulteren in een verlaging van de toeslagfactor en het voorkomen 
van- en sneller oplossen van tegenslagen. Uitgedrukt in een netto montagetijd per 
element is 1,16 manuur een reële doelstelling, dit zal blijken uit de volgende 
aanbevelingen . 



5.2 Voorbereiding uitbreiden en loskoppelen 

5.2.1 Knelpunten 2 

De voorbereidende activiteiten zijn gegroepeerd tot het WERKVLOER VOORBEREIDEN 
en de STELPLAATS VOORBEREIDEN. Het voorbereiden van de werkvloer kan vrijwel 
geheel vooraf plaatsen vinden. Tijdens de meting bleek echter dat de elementen 
geregeld stil in de kraan hangen omdat de voorbereiding niet gereed is. 
De stelplaats voorbereidingen worden uitgevoerd als het element met de stekken in 
de gaines hangt, de kraan houdt op dit moment het element vast. 
Met percentages van 4% tot 8% ten opzichte van de totale montagetijd is het mixen 
en aanbrengen van mortel de grootste post in de voorbereiding van de stelplaats. 

5.2.2 Aanbevelingen 

De voorbereiding van de werkvloer moet worden losgekoppeld van de montage. Dit 
wil niet zeggen dat er geen overlap mag bestaan maar als het element wordt 
voorgehangen moeten alle voorbereidingen gereed zijn . Verder moeten meer 
activiteiten worden voorbereid waardoor ze niet meer op kritiekpad van de 
verwerking liggen. Voorbeeld is het boren van de schoren, dit scheelt tijdens de 
montage 4,5 minuten en een veelvoud aan wachttijden. 

Het mixen en aanbrengen van de mortel kan worden geoptimaliseerd door een 
betere organisatie. Als het element wordt voorgehangen moet de 
ondersabelingsmortel klaar staan en de gietmortel zijn aangemaakt. Dit betekent dat 
de aanpikkeleteur deze taak niet kan uitvoeren, deze is op dat moment onderweg 
van de vrachtwagen naar de stelplaats. De tijdswinst die kan worden behaald is de 
huidige mix- en aanbrengtijd van de mortel, circa 9 minuten. 



5.3 Kranen 

5.3.1 Knelpunten 
Voorafgaand aan de meting is als hypothese gesteld dat een torenkraan het snelst 
werkt bij de montage. Dit blijkt niet een onjuiste constatering: in de MMOweek werd 
het snelst gewerkt met een rupskraan. De rupskraan voerde gemiddeld per element 
gedurende 8minuten transport bewegingen uit, de mobiele 200tonner 10 minuten en 
de torenkraan 15minuten. De mobiele 200tonner is het traagst in zijn 
transportbewegingen maar heeft het grootste bereik . De torenkraan heeft een groter 
bereik dan de rupskraan maar moet om de vrachtwagen te bereiken wel een stuk 
verrijden, dit kost tijd oplopend tot 10 minuten. 
Een tweede knelpunt treedt op bij het wisselen van kraan, wachttijden oplopend tot 
een uur zijn geen uitzondering. Door het beperkte bereik van alle kraantypen, wordt 
op een werkdag geregeld met twee verschillende kranen gewerkt. 

5.3.2 Aanbevelingen 

De kranen voeren voor het plaatsen van een elementen allen de standaard 
transportbewegingen uit: aanpikken, zwenken heen, voorhangen, neerzetten, 
afpikken. Het verschil in hijstijd ontstaat vooral door de extra transportbewegingen 
die moeten worden uitgevoerd. De vrachtwagens kunnen niet in het hijsbereik van 
de kraan komen omdat de bouwwegen vol staan met bouwmaterialen en materieel. 
Wanneer de bouwwegen vrij worden gemaakt en de vrachtwagens tot onder de 
torenkraan kunnen rijden wordt per element tot l0minuten tijd bespaard. 

De wisseling is een storende factor in het montageproces, dit moet strakker worden 
georganiseerd . Het nakomen van afspraken en het tijdstip waarop de overgang 
plaats vind zijn hierin belangrijke factoren. Wisselen rond een pauze geeft een 
buffertijd voor de eerste partij die de kraan moet overdragen. Wordt de 
overdrachttijd niet nagekomen dat staat de stelploeg in theorie stil, dit zijn 
3stelleurs, een kraan en kraanmachinist. Het "ontkrachtende" argument dat de bouw 
samen wordt gemaakt is hier zeker van toepassing, maar in een week tijd 4 mislukte 
kraanwisselingen mag niet worden geaccepteerd. 



5.4 Veiligheid 

5.4.1 Knelpunten 

Veiligheid is een algemeen onderwerp dat ook hier niet mag ontbreken. De 
belangrijkste constateringen zijn het niet aangelijnd werken tijden de montage en 
het lopen over de bovenzijde van het element tijdens het aanpikken . Beide situaties 
zijn aan de orde van de dag en ingesleten in het montageproces. Het "werkgemak" 
weegt nu op tegen het risico, dit is een foute gedachte. 

Argumenten voor de huidige situatie zijn: 

o Het element dient als randbeveiliging wanneer het met de stekken in de gaines 
hangt, het moment dat het vrij voorhangt is kort circa 3 tot 6 minuten; 

o Het ongemak, er zijn weinig tot geen verankeringspunten en de lijnen zullen vaak 
kruisen; 

o De stelleurs zijn zich bewust van het gevaar en daardoor voldoende alert; 

5.4.2 Aanbevelingen 

De veiligheid van de stelleurs moet voorop staan, dit is een verantwoordelijkheid van 
de hele bouwplaats. Het aanpikken moet vanaf een ladder of de daarvoor bestemde 
loopplanken gebeuren . De montage moet aangelijnd plaats vinden of vanachter een 
randbeveiliging. Nu staat de randbeveiliging in de gaines, een optie is het 
aanbrengen voor de elementen op de werkvloer. De extra inspanning is minimaal, er 
moeten per verdieping tot 60 extra kokers worden ingestort, hiermee wordt wel het 
valrisico beperkt tot een minimum . 



5.5 Acties 
De besproken knelpunten, aanbevelingen en het overzicht uit bijlage twee bieden 
een startpunt voor het optimaliseren van het montageproces. Echter zonder een 
goede aanpak is het optimaliseren een verspilling van tijd. Feit is dat het algemene 
bouwproces goed verloopt en dat de gevels hierin niet kritiek zijn en of worden. 

Het optimaliseren van het proces levert echter wel voordeel, minder benodigde 
manuren en een kortere bezetting van de kraan. Een open houding van 
leidinggevende en productiemedewerkers is hierin essentieel. Startpunt vormen de 
huidige werkwijze en de aangedragen algemene dan wel specifiek punten: 

• Opstellen mantaakplanning 
• Herindelen taken 
• Loskoppelen voorbereiding 
• Schoren voorboren 
• Mortel aanmaken 
• Minimaliseren kraanwisseling 
• Wisseling kraan strak organiseren 
• Randbeveiliging tijdens montage 

Aanbeveling is om samen met uitvoerder, bouwplaatsmanager/hoofduitvoerder en 
voorman het proces te herzien en een plan van aanpak op te stellen. Het maken van 
een mantaakplanning vormt de kern van de optimalisatie . De aanbevelingen kunnen 
als onderdeel van de planning worden geïmplementeerd. 

Als aanvullend onderzoek kan het aansluitende afstudeeronderzoek Kraantijd 
optimalisatie bij de montage van sandwich geve/elementen worden gebruikt. Hierin is 
een uitgebreidere analyse, inclusief de kraanbezetting , met een planning uitgewerkt. 



Bijlage 111 

Titel: Resultaten MMO 
Datum: 29 oktober 2008 - 3 november 2008 

Omschrijving 
In deze bijlage zijn de resultaten van de multi moment opnames opgenomen. De 
resultaten zijn per meetdag gebundeld en uitgewerkt. De meting is gehouden vanaf 
29-09-08 tot en met 03-10-08. Per meetdag wordt een overzicht van de gemeten 
arbeid en de gemeten kraantijden gegeven. 



Overzicht MMO 29-09-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 
Totaal - andere werkzaamheden en 

Totaal aantal waarnemingen= 234 
Totaal aantal netto waarnemingen= 231 
Totaal gemeten tijd in minuten= 693 
Totaal emeten tïd direct in minuten = 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min . totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 
Subcode A 1 Leuningen verwijderen 6 4 element 18 2,60 5,66 4,5 

A 2 Isolatie plakken 7 4 element 21 3,03 6,60 5,25 
A 3 Gaines uitzuigen 5 4 element 15 2, 16 4,72 3,75 
A 4 EPDM-plakken 7 4 element 21 3,03 6,60 5,25 
A 5 Schoren uitleggen 11 4 element 33 4,76 10,38 8,25 
A 6 Stelbouten stellen 4 4 element 12 1,73 3,77 3 

Totaal 40 120 17,32 37,74 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 
Subcode B Hijssleutels vastkoppelen 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 

B 2 Element hor. Stellen 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
Totaal 5 15 2,16 4,72 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 

C 2 Mortel Aanbrengen 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
C 3 Gaines Volgieten 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
C 4 Element Verticaal stellen 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
C 5 Mortel Aanmaken 8 4 element 24 3,46 7,55 6 

Totaal 21 63 9,09 19,81 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 
Subcode D 1 Stekken in gaines 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 

D 2 Neerzetten 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
D 3 Stellen in langsrichting 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 



Overzicht MMO 29-09-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 
Totaal- andere wer/<2aamheden en 

Totaal aantal waarnemingen= 234 
Totaal aantal netto waarnemingen= 
Totaal gemeten tijd in minuten= 
Totaal emeten tïd direct in minuten = 

Tijd In% t.o .v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 
Subcode A 1 Leuningen verwijderen 6 4 element 18 2,60 5,66 4,5 

A 2 Isolatie plakken 7 4 element 21 3,03 6,60 5,25 
A 3 Gaines uitzuigen 5 4 element 15 2,16 4,72 3,75 
A 4 EPDM-plakken 7 4 element 21 3,03 6,60 5,25 
A 5 Schoren uitleggen 11 4 element 33 4,76 10,38 8,25 
A 6 Stelbouten stellen 4 4 element 12 1,73 3,77 3 

Totaal 40 120 17,32 37,74 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 
Subcode B Hijssleutels vastkoppelen 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 

B 2 Element hor. Stellen 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
Totaal 5 15 2,16 4,72 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 

C 2 Mortel Aanbrengen 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
C 3 Gaines Volgieten 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
C 4 Element Verticaal stellen 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
C 5 Mortel Aanmaken 8 4 element 24 3,46 7,55 6 

Totaal 21 63 9,09 19,81 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 
Subcode D 1 Stekken in gaines 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 

D 2 Neerzetten 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
D 3 Stellen in langsrichting 2 4 element 6 0,87 1,89 1,5 



D 4 Stellen in diepte richting 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
Totaal 11 33 4,76 10,38 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 3 4 element 9 1,30 2,83 2,25 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 5 4 element 15 2,16 4,72 3,75 

E 2 Onderzijde boren 8 4 element 24 3,46 7,55 6 
E 3 Onderzijde fixeren 5 4 element 15 2,16 4,72 3,75 
E 4 Verticaal stellen 4 4 Element 12 1,73 3,77 3 

Totaal 25 75 10,82 23,58 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
Totaal 4 12 1,73 3,77 

TOT AAL DIRECT 106 369 53,25 100,00 79,5 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 17 4 element 51 7,36 16,04 12,75 
Totaal 17 51 7,36 16,04 

Hoofdcode H OPRUIMEN 11 4 element 33 4,76 10,38 8,25 
Totaal 11 33 4,76 10,38 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 4 4 element 12 1,73 3,77 3 
Totaal 4 12 1,73 3,77 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 11 4 element 33 4,76 10,38 8,25 
Totaal 11 33 4,76 10,38 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 17 4 element 51 7,36 16,04 12,75 
Totaal 17 51 7,36 16,04 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 6 4 element 18 2,60 5,66 4,5 
Totaal 6 18 2,60 5,66 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 11 4 element 33 4,76 10,38 8,25 
Totaal 11 33 4,76 10,38 



Hoofdcode N RUST EN PV 
Totaal 

TOTAAL INDIRECT 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

TOESLAGFACTOR = 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

Per productiemedewerker (totaal 3) 

48 
48 

4 element 144 
144 

20,78 
20,78 

45,28 
45,28 

36 

125 375 54,11 117,92 93,75 

Wachttijden ontstaan door kraan 
weggelaten . Kraan bezet voor 
andere activiteiten dan het 

transporteren van elementen . 

OVERZICHT I OESLAGFACTOR GECORRIGEERD 

106 waarnemingen , .Jf....,,.,.L Ulf<cl-T ]Üt) Nd ,111 

125 waarnemingen :·,..,,....L IIJD1r;;=1..,T ___ 2_3_1 ____ 9...,_ ,r., 1,1 1 

1 90 

2,18 TOESLAGFACTOR = 1 87 

OVERZICHT PER ELEMENT GECORRIGEERD 

79,5 minuten 
93,75 minuten 

173,25 

57,75 minuten 

•cT~,-.L DIRE l T 
' T '''L Il !Dit., 'T 

Per productiemedewcrh.er 

--. 1 ,::-, 1..,111 itf-' 

J(, ·~ 1,11 tu 
14~ 

46 75 111 ll'Uten 



Overzicht MMO 29-09-08 MCRZ - KRAANBEZETTING sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 78 
Totaal aantal netto waarnemingen = 78 
Totaal gemeten tijd in minuten= 234 
Totaal gemeten tijd direct in minuten = 159 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 3 8 element 9 3,85 5,66 1, 13 
Totaal 3 9 3,85 5,66 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 2 8 element 6 2,56 3,77 0,75 
Totaal 2 6 2,56 3,77 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 3 8 element 9 3,85 5,66 1, 13 
Totaal 3 9 3,85 5,66 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 4 8 element 12 5,13 7,55 1,50 
Totaal 4 12 5,13 7,55 

Hoofdcode S WACHTEN 13 8 element 39 16,67 24,53 4,88 
s 1 Wachten op aanpikken 3 8 element 9 3,85 5,66 1, 13 
s 2 Wachten op voorbereiden 8 8 element 24 10,26 15,09 3,00 
s 3 Wachten op monteren 13 8 element 39 16,67 24,53 4,88 
s 4 Wachten op afpikken 4 8 element 12 5,13 7,55 1,50 

Totaal 41 123 52,56 n,36 

TOTAAL DIRECT 53 159,00 67,95 100,00 19,88 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 10 8 element 30 12,82 3,75 
Totaal 10 30 12,82 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 3 8 element 9 3,85 1, 13 
Totaal 3 9 3,85 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 12 8 element 36 15,38 4,50 



Totaal 12 36 15,38 

TOTAAL INDIRECT 25 75 32,05 9,38 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 53 
TOTAAL INDIRECT 25 

78 

TOESLAGFACTOR = 1,47 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOT AAL DIRECT 19,88 minuten 
TOTAAL INDIRECT 9,38 minuten 

29,25 minuten 



Overzicht MMO 30-09-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 483 
Totaal aantal netto waarnemingen = 448 
Totaal gemeten tijd in minuten= 1344 
Totaal qemeten tiid direct in minuten = 699 

Tijd In% t.o .v. Norm 
Omschrijving Waarn . Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 
Subcode A 1 Leuningen verwijderen 10 8 element 30 2,23 4,29 3,75 

A 2 Isolatie plakken 19 8 element 57 4,24 8,15 7,125 
A 3 Gaines uitzu igen 5 8 element 15 1, 12 2,15 1,875 
A 4 EPDM-plakken 0 0 element 0 0,00 0,00 
A 5 Schoren uitleggen 6 8 element 18 1,34 2,58 2,25 
A 6 Stelbouten stellen 8 4 element 24 1,79 3,43 6 
A 7 Schoren weghalen 24 12 element 72 5,36 10,30 6 

Totaal 72 216 16,07 30,90 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 2 6 0,45 0,86 
Subcode B 1 Hijssleutels vastkoppelen 13 8 element 39 2,90 5,58 4,875 

B 2 Element hor. Stellen 2 8 element 6 0,45 0,86 0,75 
Totaal 17 51 3,79 7,30 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 12 8 element 36 2,68 5,15 4,5 

C 2 Mortel Aanbrengen 16 8 element 48 3,57 6,87 6 
C 3 Gaines Volgieten 4 8 element 12 0,89 1,72 1,5 
C 4 Element Verticaal stellen 12 8 element 36 2,68 5,15 4,5 
C 5 Mortel Aanmaken 20 8 element 60 4,46 8,58 7,5 

Totaal 64 192 14,29 27,47 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 2 8 element 6 0,45 0,86 0,75 
Subcode D 1 Stekken in gaines 9 8 element 27 2,01 3,86 3,375 

D 2 Neerzetten 4 8 element 12 0,89 1,72 1,5 



D 3 Stellen in langsrichting 9 8 element 27 2,01 3,86 3,375 
D 4 Stellen in diepte richting 7 8 element 21 1,56 3,00 2,625 

Totaal 31 93 6,92 13,30 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 9 8 element 27 2,01 3,86 3,375 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 9 8 element 27 2,01 3,86 3,375 

E 2 Onderzijde boren 12 8 element 36 2,68 5,15 4,5 
E 3 Onderzijde fixeren 1 8 element 3 0,22 0,43 0,375 
E 4 Verticaal stellen 5 8 Element 15 1, 12 2,15 1,875 

Totaal 36 108 8,04 15,45 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 13 8 element 39 2,90 5,58 4,875 
Totaal 13 39 2,90 5,58 

TOT AAL DIRECT 233 849 63,17 100,00 86,625 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 50 8 element 150 11, 16 21,46 18,75 
Totaal 50 150 11,16 21,46 

Hoofdcode H OPRUIMEN 22 8 element 66 4,91 9,44 8,25 
Totaal 22 66 4,91 9,44 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 10 8 element 30 2,23 4,29 3,75 
Totaal 10 30 2,23 4,29 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 17 8 element 51 3,79 7,30 6,375 
Totaal 17 51 3,79 7,30 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 6 8 element 18 1,34 2,58 2,25 
Totaal 6 18 1,34 2,58 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 13 8 element 39 2,90 5,58 4,875 
Totaal 13 39 2,90 5,58 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 27 8 element 81 6,03 11 ,59 10,125 



Totaal 

Hoofdcode N RUST EN PV 
Totaal 

TOTAAL INDIRECT 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOT AAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

TOESLAGFACTOR = 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOT AAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

Per productiemedewerker 

27 

60 
60 

205 

8 element 

233 waarnemingen 
205 waarnemingen 

---,4-,-38~ 

1,88 

86,625 minuten 
76,875 minuten 

163,5 

54,50 minuten 

81 

180 
180 

615 

6,03 

13,39 
13,39 

45,76 

11,59 

25,75 
25,75 

87,98 

22,5 

76,875 



Overzicht MMO 30-09-08 MCRZ - KRAANBEZETTING sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 161 
Totaal aantal netto waarnemingen= 154 
Totaal gemeten tijd in minuten= 462 
Totaal çiemeten tijd direct in minuten = 327 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 7 8 element 21 4,55 6.42 2,63 
Totaal 7 21 4,55 6,42 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 10 8 element 30 6.49 9,17 3,75 
Totaal 10 30 6,49 9,17 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 2 8 element 6 1,30 1,83 0.75 
Totaal 2 6 1,30 1,83 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 2 8 element 6 1,30 1,83 0,75 
Totaal 2 6 1,30 1,83 

Hoofdcode S WACHTEN 14 8 element 42 9,09 12,84 5,25 
s 1 Wachten op aanpikken 9 8 element 27 5,84 8,26 3,38 
s 2 Wachten op voorbereiden 30 8 element 90 19,48 27,52 11 ,25 
s 3 Wachten op monteren 26 8 element 78 16,88 23,85 9,75 
s 4 Wachten op afpikken 9 8 element 27 5,84 8,26 3,38 

Totaal 88 264 57,14 80,73 40,88 

TOTAAL DIRECT 109 327,00 70,78 100,00 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 12 8 element 36 7.79 4,50 
Totaal 12 36 7,79 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 5 8 element 15 3,25 1,88 
Totaal 5 15 3,25 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 6 8 element 18 3,90 2,25 



Totaal 6 18 3,90 

Hoofdcode N RUST EN PV 10 8 element 30 6,49 3,75 
Totaal 10 30 6,49 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 12 8 element 36 7,79 4,50 
Totaal 12 36 7,79 16,88 

TOTAAL INDIRECT 45 135 29,22 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 109 
TOTAAL INDIRECT 45 

154 

TOESLAGFACTOR = 1,41 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 40,88 minuten 
TOTAAL INDIRECT 16,88 minuten 

57,76 minuten 



Overzicht MMO 01-10-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 190 
Totaal aantal netto waarnemingen = 187 
Totaal gemeten tijd in minuten= 561 
Totaal qemeten tiid direct in minuten= 396 

Tijd In %t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 2 4 element 6 1,07 1,52 1,5 
Subcode A 1 Leuningen verwijderen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 

A 2 Isolatie plakken 12 4 element 36 6,42 9,09 9 
A 3 Gaines uitzuigen 4 4 element 12 2, 14 3,03 3 
A 4 EPDM-plakken 4 element 3 0,53 0,76 0,75 
A 5 Schoren uitleggen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 
A 6 Stelbouten stellen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 
A 7 Schoren weghalen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 

Totaal 19 57 10,16 14,39 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 1 4 element 3 0,53 0,76 0,75 
Subcode B 1 Hijssleutels vastkoppelen 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 

B 2 Element hor. Stellen 3 4 element 9 1,60 2,27 2,25 
Totaal 9 27 4,81 6,82 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 8 4 element 24 4,28 6,06 6 

C 2 Mortel Aanbrengen 11 4 element 33 5,88 8,33 8,25 
C 3 Gaines Volgieten 1 4 element 3 0,53 0,76 0,75 
C 4 Element Verticaal stellen 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 
C 5 Mortel Aanmaken 12 4 element 36 6,42 9,09 9 

Totaal 37 111 19,79 28,03 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 0 0,00 0,00 
Subcode D 1 Stekken in gaines 7 4 element 21 3,74 5,30 5,25 

D 2 Neerzetten 6 4 element 18 3,21 4,55 4,5 
D 3 Stellen in langsrichting 6 4 element 18 3,21 4,55 4,5 



D 4 Stellen in diepte richting 7 4 element 21 3,74 5,30 5,25 
Totaal 26 78 13,90 19,70 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 3 4 element 9 1,60 2,27 2,25 

E 2 Onderzijde boren 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 
E 3 Onderzijde fixeren 9 4 element 27 4,81 6,82 6,75 
E 4 Verticaal stellen 13 4 Element 39 6,95 9,85 9,75 

Totaal 35 105 18,72 26,52 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 6 4 element 18 3,21 4,55 4,5 
Totaal 6 18 3,21 4,55 

TOTAAL DIRECT 132 408 72,73 100,00 97,5 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 4 4 element 12 2, 14 3,03 3 
Totaal 4 12 2,14 3,03 

Hoofdcode H OPRUIMEN 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 
Totaal 5 15 2,67 3,79 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 0 4 element 0 0,00 0,00 0 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 8 4 element 24 4,28 6,06 6 
Totaal 8 24 4,28 6,06 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 0 4 element 0 0,00 0,00 0 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 5 4 element 15 2,67 3,79 3,75 
Totaal 5 15 2,67 3,79 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 0 4 element 0 0,00 0,00 0 
Totaal 0 0 0,00 0,00 



Hoofdcode N RUST EN PV 
Totaal 

TOTAAL INDIRECT 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

TOESLAG FACTOR= 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

Per productiemedewerker 

26 
26 

4 element 78 
78 

13,90 
13,90 

48 

132 waarnemingen 
___ 4 __ 8 waarnemingen 

180 

97,5 minuten 
36 minuten ----

133,5 

44,50 minuten 

144 25,67 

Meting zonder pauzes en kraan 
volledig tot beschikking 

19,70 
19,70 

36,36 

19,5 

36 



Overzicht MMO 01-10-08 MCRZ - KRAANBEZETTING sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen = 60 
Totaal aantal netto waarnemingen= 60 
Totaal gemeten tijd in minuten= 180 
Totaal qemeten tijd direct in minuten= 180 

Tijd In %t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 2 8 element 6 3,33 3,33 0,75 
Totaal 2 6 3,33 3,33 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 8 8 element 24 13,33 13,33 3,00 
Totaal 8 24 13,33 13,33 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 3 8 element 9 5,00 5,00 1, 13 
Totaal 3 9 5,00 5,00 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 1 8 element 3 1,67 1,67 0,38 
Totaal 1 3 1,67 1,67 

Hoofdcode S WACHTEN 8 element 0 0,00 0,00 0,00 
s 1 Wachten op aanpikken 7 8 element 21 11 ,67 11 ,67 2,63 
s 2 Wachten op voorbereiden 16 8 element 48 26,67 26,67 6,00 
s 3 Wachten op monteren 16 8 element 48 26,67 26,67 6,00 
s 4 Wachten op afpikken 7 8 element 21 11 ,67 11 ,67 2,63 

Totaal 46 138 76,67 76,67 

TOTAAL DIRECT 60 180,00 100,00 100,00 22,50 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 0 8 element 0 0,00 0,00 



Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode N RUST EN PV 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

TOTAAL INDIRECT 0 0 0,00 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOT AAL DIRECT 60 
TOTAAL INDIRECT 0 

60 

TOESLAGFACTOR = 1,00 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 22,50 minuten 
TOT AAL INDIRECT O minuten 

22,5 minuten 



Overzicht MMO 02-10-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 320 
Totaal aantal netto v.aarnemingen = 316 
Totaal gemeten tijd in minuten= 948 
Totaal oemeten tijd direct in minuten = 405 

Tijd In % t.o .v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min . totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 
Subcode A 1 Leun ingen verwijderen 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 

A 2 Isolatie plakken 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 
A 3 Gaines uitzuigen 3 4 element 9 0,95 2,22 2,25 
A 4 EPDM-plakken 10 4 element 30 3, 16 7,41 
A 5 Schoren uitleggen 4 4 element 12 1,27 2,96 3 
A 6 Stelbouten stellen 19 4 element 57 6,01 14,07 14,25 
A 7 Schoren weghalen 0 40 element 0 0,00 0,00 0 

Totaal 46 138 14,56 34,07 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 
Subcode B 1 Hijssleutels vastkoppelen 1 4 element 3 0,32 0,74 0,75 

B 2 Element hor. Stellen 3 4 element 9 0,95 2,22 2,25 
Totaal 5 12 1,27 2,96 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 8 4 element 24 2,53 5,93 6 

C 2 Mortel Aanbrengen 6 4 element 18 1,90 4,44 4,5 
C 3 Gaines Volgieten 2 4 element 6 0,63 1,48 1,5 
C 4 Element Verticaal stellen 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 
C 5 Mortel Aanmaken 11 4 element 33 3,48 8,15 8,25 

Totaal 32 96 10,13 23,70 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 
Subcode D 1 Stekken in gaines 0 4 element 0 0,00 0,00 0 

D 2 Neerzetten 6 4 element 18 1,90 4,44 4,5 



D 3 Stellen in langsrichting 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 
D 4 Stellen in diepte richting 8 4 element 24 2,53 5,93 6 

Totaal 19 57 6,01 14,07 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 11 4 element 33 3,48 8,15 8,25 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 

E 2 Onderzijde boren 6 4 element 18 1,90 4,44 4,5 
E 3 Onderzijde fixeren 5 4 element 15 1,58 3,70 3,75 
E 4 Verticaal stellen 2 4 Element 6 0,63 1,48 1,5 

Totaal 29 87 9,18 21,48 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 4 4 element 12 1,27 2,96 3 
Totaal 4 12 1,27 2,96 

TOT AAL DIRECT 135 450 47,47 99,26 93 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 16 4 element 48 5,06 11 ,85 12 
Totaal 16 48 5,06 11,85 

Hoofdcode H OPRUIMEN 37 4 element 111 11 , 71 27,41 27,75 
Totaal 37 111 11,71 27,41 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 0 4 element 0 0,00 0,00 0 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 27 4 element 81 8,54 20,00 20,25 
Totaal 27 81 8,54 20,00 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 20 4 element 60 6,33 14,81 15 
Totaal 20 60 6,33 14,81 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 9 4 element 27 2,85 6,67 6,75 
Totaal 9 27 2,85 6,67 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 7 4 element 21 2,22 5,19 5,25 



Totaal 

Hoofdcode N RUST EN PV 
Totaal 

TOTAAL INDIRECT 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOTAAL DIRECT 
TOT AAL INDIRECT 

TOESLAG FACTOR= 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

Per productiemedewerker 

7 

65 
65 

4 element 

21 

195 
195 

2,22 

20,57 
20,57 

5,19 

48,15 
48,15 

48,75 

181 

135 waarnemingen 
___ 18_1_waarnemingen 

316 

2,34 

93 minuten 
135,75 minuten 
228,75 

57,19 minuten 

543 57,28 134,07 135,75 

GECORRIGEERDE OVERZICHT TOESLAG FACTOR 

T,_,,_.L Rf_ T a, 

- ... .:.L lfJDI••. T Jl 'r ----

1 96 

GECORRIGEERD OVERZICHT PER ELEME:.NT 

~ rA,u C,1Rl:1. T 

"'lr.L I JCIR_1.., T 

Per productiemedewerker 

1 Jlf 11 

,t l 

47,63 minuten 



Overzicht MMO 02-10-08 MCRZ - KRAANBEZETTING sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 79 
Totaal aantal netto waarnemingen = 79 
Totaal gemeten tijd in minuten = 237 
Totaal gemeten tijd direct in minuten = 117 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode O ELEMENT AANPIKKEN 3 4 element 9 3,80 7,69 2,25 
Totaal 3 9 3,80 7,69 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 7 4 element 21 8,86 17,95 5,25 
Totaal 7 21 8,86 17,95 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 1 4 element 3 1,27 2,56 0,75 
Totaal 1 3 1,27 2,56 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 1 4 element 3 1,27 2,56 0,75 
Totaal 1 3 1,27 2,56 

Hoofdcode S WACHTEN 4 element 0 0,00 0,00 0,00 
s 1 Wachten op aanpikken 3 4 element 9 3,80 7,69 2,25 
s 2 Wachten op voorbereiden 8 4 element 24 10, 13 20,51 6,00 
s 3 Wachten op monteren 14 4 element 42 17,72 35,90 10,50 
s 4 Wachten op afpikken 2 4 element 6 2,53 5,13 1,50 

Totaal 27 81 34,18 69,23 29,25 

TOTAAL DIRECT 39 117,00 49,37 100,00 29,25 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 10 4 element 30 12,66 7,50 
Totaal 10 30 12,66 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 0 4 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 0 4 element 0 0,00 0,00 



Totaal 

Hoofdcode N RUST EN PV 
Totaal 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 
Totaal 

TOTAAL INDIRECT 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

TOESLAGFACTOR = 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 
TOTAAL INDIRECT 

0 

6 
6 

23 
23 

39 

waarn. 
39 
39 
78 

2,00 

29,25 minuten 
29,25 minuten 

58,5 minuten 

0 0,00 

4 element 18 7,59 4,50 
18 7,59 

4 element 69 29, 11 17,25 
69 29,11 29,25 

117 49,37 29,25 

GECORRIGEERD OVERZICHT TOESLAG FACTOR 
Wël,'.Hll. 

T ___, T A.AL l=,f:-(, 1 
T ,~r AL ',[,IRE, f 

1,41 

GECORRIGEERD OVERZICHT PER ELEMENT 

TC IA l 

T T AAl lf J[ IRFr-T 

.!"" f 'f)I ~e 1 

' "' 1 111 IU!t:"11 ----
41.25 minuten 



Overzicht MMO 03-10-08 MCRZ -Verwerken sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 243 
Totaal aantal netto waarnemingen= 240 
Totaal gemeten tijd in minuten= 720 
Totaal gemeten tijd direct in minuten = 447 

Tijd In% t.o .v. Norm 
Omschrijving Waarn . Hoeveelheid Eenheid in min . totaal direct in min 

Hoofdcode A WERKVLOER VOORBEREIDEN 
Subcode A 1 Leun ingen verwijderen 4 5 element 12 1,67 2,68 2,4 

A 2 Isolatie plakken 14 5 element 42 5,83 9,40 8,4 
A 3 Gaines uitzu igen 1 5 element 3 0,42 0,67 0,6 
A 4 EPDM-plakken 6 5 element 18 2,50 4,03 3,6 
A 5 Schoren uitleggen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 
A 6 Stelbouten stellen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 
A 7 Schoren weghalen 0 0 element 0 0,00 0,00 0 

Totaal 25 75 10,42 16,78 15 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 
Subcode B 1 Hijssleutels vastkoppelen 4 5 element 12 1,67 2,68 2,4 

B 2 Element hor. Stellen 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 
Totaal 12 36 5,00 8,05 7,2 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 

C 2 Mortel Aanbrengen 14 5 element 42 5,83 9,40 8,4 
C 3 Gaines Volgieten 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 
C 4 Element Verticaal stellen 3 5 element 9 1,25 2,01 1,8 
C 5 Mortel Aanmaken 11 5 element 33 4,58 7,38 6,6 

Totaal 44 132 18,33 29,53 26,4 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 
Subcode D 1 Stekken in gaines 6 5 element 18 2,50 4,03 3,6 

D 2 Neerzetten 2 5 element 6 0,83 1,34 1,2 



D 3 Stellen in langsrichting 5 5 element 15 2,08 3,36 3 

D 4 Stellen in diepte richting 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 
Totaal 21 63 8,75 14,09 12,6 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 6 5 element 18 2,50 4,03 3,6 

E 2 Onderzijde boren 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 

E 3 Onderzijde fixeren 7 5 element 21 2,92 4,70 4,2 
E 4 Verticaal stellen 10 5 Element 30 4,17 6,71 6 

Totaal 39 117 16,25 26,17 23,4 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 8 5 element 24 3,33 5,37 4,8 
Totaal 8 24 3,33 5,37 4,8 

TOT AAL DIRECT 149 474 65,83 100,00 89 ,4 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 9 5 element 27 3,75 6,04 5,4 
Totaal 9 27 3,75 6,04 

Hoofdcode H OPRUIMEN 11 5 element 33 4,58 7,38 6,6 
Totaal 11 33 4,58 7,38 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 4 5 element 12 1,67 2,68 2,4 
Totaal 4 12 1,67 2,68 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 4 5 element 12 1,67 2,68 2,4 
Totaal 4 12 1,67 2,68 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 5 element 3 0,42 0,67 0,6 
Totaal 3 0,42 0,67 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 10 5 element 30 4,17 6,71 6 
Totaal 10 30 4,17 6,71 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 9 5 element 27 3,75 6,04 5,4 



Totaal 9 27 3,75 6,04 

Hoofdcode N RUST EN PV 41 5 element 123 17,08 27,52 24,6 
Totaal 41 123 17,08 27,52 

TOTAAL INDIRECT 89 267 37,08 59,73 53,4 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOT AAL DIRECT 149 
TOTAAL INDIRECT 89 

238 

TOESLAGFACTOR = 1,60 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 89,4 
TOTAAL INDIRECT 53,4 

142,8 

Per productiemedewerker 47,60 



Overzicht MMO 03-10-08 MCRZ - KRAANBEZETTING sandwich gevelelementen 

Totaal aantal waarnemingen= 80 
Totaal aantal netto waarnemingen = 80 
Totaal gemeten tijd in minuten= 240 
Totaal gemeten tijd direct in minuten= 192 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 0 4 element 0 0,00 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 2 4 element 6 2,50 3,13 1,50 
Totaal 2 6 2,50 3,13 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 2 4 element 6 2,50 3,13 1,50 
Totaal 2 6 2,50 3,13 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 3 4 element 9 3,75 4,69 2,25 
Totaal 3 9 3,75 4,69 

Hoofdcode S WACHTEN 5 4 element 15 6,25 7,81 3,75 
s 1 Wachten op aanpikken 9 4 element 27 11 ,25 14,06 6,75 
s 2 Wachten op voorbereiden 20 4 element 60 25,00 31 ,25 15,00 
s 3 Wachten op monteren 18 4 element 54 22,50 28,13 13,50 
s 4 Wachten op afpikken 5 4 element 15 6,25 7,81 3,75 

Totaal 57 171 71,25 89,06 48,00 

TOTAAL DIRECT 64 192,00 80,00 100,00 48,00 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 16 4 element 48 20,00 12,00 
Totaal 16 48 20,00 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 0 4 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 0 4 element 0 0,00 0,00 



Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode N RUST EN PV 0 4 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 0 4 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 12,00 

TOTAAL INDIRECT 16 48 20,00 12,00 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 64 
TOTAAL INDIRECT 16 

80 

TOESLAGFACTOR = 1,25 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOT AAL DIRECT 48,00 minuten 
TOT AAL INDIRECT 12,00 minuten 

60 minuten 



Overzicht MMO TOTAAL 

Totaal aantal waarnemingen= 
Totaal aantal netto waarnemingen= 
Totaal gemeten tijd in minuten = 
Totaal gemeten tijd direct in minuten = 

Hoofdcode A 
Subcode A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Totaal 

Omschrijving 
WERKVLOER VOORBEREIDEN 

1 Leuningen verwijderen 
2 Isolatie plakken 
3 Gaines uitzuigen 
4 EPDM-plakken 
5 Schoren uitleggen 
6 Stelbouten stellen 
7 Schoren weghalen 

Hoofdcode B ELEMENT AANPIKKEN 
Subcode B 1 Hijssleutels vastkoppelen 

B 2 Element hor. Stellen 
Totaal 

Hoofdcode C STELPLAATS VOORBEREIDEN 
Subcode C 1 Stekken indraaien 

Totaal 

C 2 Mortel Aanbrengen 
C 3 Gaines Volgieten 
C 4 Element Verticaal stellen 
C 5 Mortel Aanmaken 

Hoofdcode D ELEMENT STELLEN 
Subcode D 1 Stekken in gaines 

D 2 Neerzetten 
D 3 Stellen in langsrichting 

M C RZ - Verwerken sandwich gevelelementen 

1470 
1422 
4266 
2265 

Tijd In %t.o.v. Norm 
Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

2 25 element 6 0, 14 0,26 0,24 
25 25 element 75 1,76 3,31 3,00 
57 25 element 171 4,01 7,55 6,84 
18 25 element 54 1,27 2,38 2,16 

24 25 element 72 1,69 3,18 2,88 
21 16 element 63 1,48 2,78 3,94 
31 12 element 93 2, 18 4, 11 7,75 
24 52 element 72 1,69 3,18 1,38 

202 202 606 14,21 26,75 28,19 

4 25 element 12 0,28 0,53 0,48 
25 25 element 75 1,76 3,31 3,00 
19 25 element 57 1,34 2,52 2,28 
48 48 144 3,38 6,36 5,76 

39 25 element 117 2,74 5,17 4,68 
51 25 element 153 3,59 6,75 6, 12 
18 25 element 54 1,27 2,38 2,16 
28 25 element 84 1,97 3,71 3,36 
62 25 element 186 4,36 8,21 7,44 

198 198 594 13,92 26,23 23,76 

2 25 element 6 0,14 0,26 0,24 
24 25 element 72 1,69 3,18 2,88 
22 25 element 66 1,55 2,91 2,64 
27 25 element 81 1,90 3,58 3,24 



D 4 Stellen in diepte richting 33 25 element 99 2,32 4,37 3,96 
Totaal 108 108 324 7,59 14,30 12,96 

Hoofdcode E MONTEREN SCHOREN 36 25 element 108 2,53 4,77 4,32 
Subcode E 1 Bovenzijde fixeren 28 25 element 84 1,97 3,71 3,36 

E 2 Onderzijde boren 39 25 element 117 2,74 5,17 4,68 
E 3 Onderzijde fixeren 27 25 element 81 1,90 3,58 3,24 
E 4 Verticaal stellen 34 25 Element 102 2,39 4,50 4,08 

Totaal 164 164 492 11,53 21,72 19,68 

Hoofdcode F ELEMENT AFPIKKEN 35 25 element 105 2,46 4,64 4,20 
Totaal 35 35 105 2,46 4,64 4,20 

TOTAAL DIRECT 755 2553 59,85 100,00 94,55 

Hoofdcode G MATERIEEL HALEN 96 25 element 288 6,75 12,72 11 ,52 
Totaal 96 288 6,75 12,72 11,52 

Hoofdcode H OPRUIMEN 86 25 element 258 6,05 11 ,39 10,32 
Totaal 86 258 6,05 11,39 10,32 

Hoofdcode 1 WERKOVERLEG 18 25 element 54 1,27 2,38 2, 16 
Totaal 18 54 1,27 2,38 2,16 

Hoofdcode J WACHTEN OP COLLEGA 67 25 element 201 4,71 8,87 8,04 
Totaal 67 201 4,71 8,87 8,04 

Hoofdcode K WACHTEN OP KRAAN 44 25 element 132 3,09 5,83 5,28 
Totaal 44 132 3,09 5,83 5,28 

Hoofdcode L LOPEN NAAR STELPLAATS 43 25 element 129 3,02 5,70 5,16 
Totaal 43 129 3,02 5,70 5,16 

Hoofdcode M AAN EN AFLOOP 54 25 element 162 3,80 7, 15 6,48 
Totaal 54 162 3,80 7,15 6,48 



Hoofdcode N RUST EN PV 180 25 element 540 12,66 23,84 21 ,60 
Totaal 180 540 12,66 23,84 21,6 

TOTAAL INDIRECT 588 1764 41,35 77,88 141,12 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 

TOTAAL DIRECT 755 
TOTAAL INDIRECT 588 

1343 

TOESLAGFACTOR = 1,78 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 94,55 
TOTAAL INDIRECT 141 ,12 

235,67 

Per productiemedewerker 52,02 



Overzicht MMO Totaal MCRZ - KRAANBEZETTING Mobiele kraan 

Totaal aantal waarnemingen= 65 
Totaal aantal netto waarnemingen = 53 
Totaal gemeten tijd in minuten= 159 
Totaal qemeten tijd direct in minuten= 138 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 2 8 element 6 3,77 4,35 0,75 
Totaal 2 6 3,n 4,35 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 5 8 element 15 9,43 10,87 1,88 
Totaal 5 15 9,43 10,87 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 1 8 element 3 1,89 2,17 0,38 
Totaal 1 3 1,89 2,17 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 0 8 element 0 0,00 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 0,00 

Hoofdcode S WACHTEN 3 8 element 9 5,66 6,52 1, 13 
s 1 Wachten op aanpikken 4 8 element 12 7,55 8,70 1,50 
s 2 Wachten op voorbereiden 15 8 element 45 28,30 32,61 5,63 
s 3 Wachten op monteren 13 8 element 39 24,53 28,26 4,88 
s 4 Wachten op afpikken 3 8 element 9 5,66 6,52 1, 13 

Totaal 38 114 71,70 82,61 

TOTAAL DIRECT 46 138,00 86,79 100,00 17,25 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 7 8 element 21 13,21 2,63 
Totaal 7 21 13,21 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 0 8 element 0 0,00 0,00 



Totaal 0 0 0,00 

TOTAAL INDIRECT 7 21 13,21 2,63 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 46 
TOTAAL INDIRECT 7 

53 

TOESLAGFACTOR = 1,15 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 17,25 minuten 
TOTAAL INDIRECT 2,63 minuten 

19,875 minuten 



Overzicht MMO Totaal MCRZ - KRAANBEZETTING Rupskraan 

Totaal aantal waarnemingen= 130 
Totaal aantal netto waarnemingen= 130 
Totaal gemeten tijd in minuten= 390 
Totaal gemeten tijd direct in minuten= 372 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode 0 ELEMENT AANPIKKEN 3 8 element 9 2,31 2,42 1,13 
Totaal 3 9 2,31 2,42 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 12 8 element 36 9,23 9,68 4,50 
Totaal 12 36 9,23 9,68 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 4 8 element 12 3,08 3,23 1,50 
Totaal 4 12 3,08 3,23 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 6 8 element 18 4,62 4,84 2,25 
Totaal 6 18 4,62 4,84 

Hoofdcode S WACHTEN 6 8 element 18 4,62 4,84 2,25 
s 1 Wachten op aanpikken 14 8 element 42 10,77 11 ,29 5,25 
s 2 Wachten op voorbereiden 33 8 element 99 25,38 26,61 12,38 
s 3 Wachten op monteren 34 8 element 102 26,15 27,42 12,75 
s 4 Wachten op afpikken 12 8 element 36 9,23 9,68 4,50 

Totaal 99 297 76,15 79,84 

TOTAAL DIRECT 124 372,00 95,38 100,00 46,50 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 9 8 element 27 6,92 3,38 
Totaal 9 27 6,92 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 0 8 element 0 0,00 0,00 
Totaal 0 0 0,00 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 0 8 element 0 0,00 0,00 



Totaal 0 0 0,00 

TOTAAL INDIRECT 9 27 6,92 3,38 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 124 
TOTAAL INDIRECT 9 

133 

TOESLAGFACTOR = 1,07 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOTAAL DIRECT 46,50 minuten 
TOTAAL INDIRECT 3,38 minuten 

49,875 minuten 



Overzicht MMO Totaal MCRZ - KRAANBEZETTING Torenkraan 

Totaal aantal waarnemingen= 260 
Totaal aantal netto waarnemingen= 240 
Totaal gemeten tijd in minuten = 720 
Totaal qemeten tijd direct in minuten= 468 

Tijd In% t.o.v. Norm 
Omschrijving Waarn. Hoeveelheid Eenheid in min. totaal direct in min 

Hoofdcode O ELEMENT AANPIKKEN 9 8 element 27 3,75 5,77 3,38 
Totaal 9 27 3,75 5,77 

Hoofdcode P ELEMENT VOORHANGEN 13 8 element 39 5,42 8,33 4,88 
Totaal 13 39 5,42 8,33 

Hoofdcode Q ELEMENT POSITIONEREN 3 8 element 9 1,25 1,92 1,13 
Totaal 3 9 1,25 1,92 

Hoofdcode R ELEMENT AFPIKKEN 8 8 element 24 3,33 5,13 3,00 
Totaal 8 24 3,33 5,13 

Hoofdcode S WACHTEN 23 8 element 69 9,58 14,74 8,63 
s 1 Wachten op aanpikken 14 8 element 42 5,83 8,97 5,25 
s 2 Wachten op voorbereiden 34 8 element 102 14,17 21 ,79 12,75 
s 3 Wachten op monteren 40 8 element 120 16,67 25,64 15,00 
s 4 Wachten op afpikken 12 8 element 36 5,00 7,69 4,50 

Totaal 123 369 51,25 78,85 

TOTAAL DIRECT 156 468,00 65,00 100,00 58,50 

Hoofdcode T VERRIJDEN OPSTELPLAATS 32 8 element 96 13,33 12,00 
Totaal 32 96 13,33 

Hoofdcode U HIJSEN MATERIEEL 8 8 element 24 3,33 3,00 
Totaal 8 24 3,33 

Hoofdcode X ANDERE WERKZAAMHEDEN 44 8 element 132 18,33 16,50 



Totaal 44 132 18,33 

TOTAAL INDIRECT 84 252 35,00 31,50 

OVERZICHT TOESLAGFACTOR 
waarn. 

TOTAAL DIRECT 156 
TOTAAL INDIRECT 84 

240 

TOESLAGFACTOR = 1,54 

OVERZICHT PER ELEMENT 

TOT AAL DIRECT 58,50 minuten 
TOTAAL INDIRECT 31 ,50 minuten 

90 minuten 



Bijlage IV 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Resultaten Tijdmeting 
5 december 2008 

Aan de hand van filmbeelden zijn tijdmetingen uitgevoerd. De resultaten zijn in deze 

bijlage opgenomen. De kraancyclus is van 5 elementen gefilmd en geanalyseerd. 

Per element zijn de bewerkingstijden van iedere gemeten handeling in kaart 

gebracht. Met de bewerkingstijden is vervolgens een doorlooptijd geformuleerd. 



TIJDMETING ELEMENT 1 
Activiteit Doorlooptijd Bew.tijd Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:01 :40 0:01 :40 
2 Hijssleutels aankoppelen 0:01 :40 0:02:20 0:00:40 
3 Hijssleutels diepte aankoooelen 0:02:20 0:03:00 0:00:40 
4 Hijsen 0.5 meter 0:03:00 0:03:30 0:00:30 
5 Zwaartepunt stellen 0:03:30 0:04:35 0:01 :05 
6 Voorhanqen 0:04:35 0:10:21 0:05:46 
7 Stekken indraaien 0:10:21 0:14:06 0:03:45 
8 Stellen 0:14:06 0:18:26 0:04:20 
9 Stekken in gaines 0:18:26 0:19:26 0:01 :00 

10 Onders.mortel aanmaken 0:19:06 0:21 :14 0:02:08 0:00:20 
11 Gietmortel aanmaken 0:21 :46 0:24:04 0:02:18 

Ondersabelingsmortel 
12 aanbrenqen 0:21 :46 0:24:36 0:02:50 
13 Gietmortel aanbrenqen 0:24:04 0:26:01 0:01 :57 
14 Element neerzetten 0:26:01 0:26:35 0:00:34 
15 Element stellen lanqs diepte 0:26:35 0:28:01 0:01 :26 
16 Schoor 1 boven 0:27:09 0:28:03 0:00:54 0:00:52 
17 Schoor 1 boren 0:28:03 0:30:05 0:02:02 
18 Schoor 1 onder 0:31 :00 0:32:05 0:01 :05 
19 Schoor 2 boven 0:29:01 0:30:00 0:00:59 0:02:04 
20 Schoor 2 boren 0:32:00 0:33:10 0:01 :10 
21 Schoor 2 onder 0:33:10 0:33:44 0:00:34 
22 Tweesoronq spanning eraf 0:33:54 0:34:05 0:00:11 
23 Element te loodstellen 0:34:05 0:35:03 0:00:58 

24 Afpikken element 0:35:23 0:37:03 0:01 :40 
0:37:03 0:40:12 



TIJDMETING ELEMENT 2 
Activiteit Doorlooptijd Bew.tijd Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:00:25 0:00:25 
2 Hiissleutels aankoppelen 0:00:25 0:01 :50 0:01 :25 
3 Hiissleutels diepte aankoooelen 0:01 :50 0:03:22 0:01 :32 
4 Hijsen 0.5 meter 0:03:22 0:03:40 0:00:18 
5 Zwaartepunt stellen 0:03:40 0:04:20 0:00:40 
6 Voorhangen 0:04:20 0:08:00 0:03:40 
7 Stekken indraaien 0:08:00 0:10:00 0:02:00 
8 Stellen 0:10:00 0:11 :05 0:01 :05 
9 Stekken in çiaines 0:11 :05 0:12:05 0:01 :00 

10 Onders.mortel aanmaken 0:10:10 0:11 :57 0:01:47 0:01 :55 
11 Gietmortel aanmaken 0:11 :55 0:13:55 0:02:00 0:00:02 

Ondersabel ingsmortel 
12 aanbrenqen 0:13:57 0:14:10 0:00:13 
13 Gietmortel aanbrençien 0:14:10 0:15:25 0:01 :15 
14 Element neerzetten 0:15:30 0:16:05 0:00:35 
15 Element stellen lanqs diepte 0:16:05 0:17:37 0:01 :32 
16 Schoor 1 boven 0:17:37 0:19:52 0:02:15 
17 Schoor 1 boren 0:21 :15 0:23:26 0:02:11 
18 Schoor 1 onder 0:23:26 0:24:46 0:01 :20 
19 Schoor 2 boven 0:20:09 0:21 :02 0:00:53 0:04:37 
20 Schoor 2 boren 0:25:00 0:26:02 0:01 :02 
21 Schoor 2 onder 0:26:02 0:26:49 0:00:47 
22 Tweespronçi spanninçi eraf 0:26:49 0:26:59 0:00:10 
23 Element te loodstellen 0:26:59 0:27:20 0:00:21 
24 Afpikken element 0:26:59 0:29:30 0:02:31 0:00:21 

0:29:30 0:30:57 



TIJDMETING ELEMENT 3 
Activiteit Doorlooptiid Bew.tiid Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:01 :00 0:01 :00 
2 Hijssleutels aankoppelen 0:01 :00 0:02:09 0:01 :09 
3 Hiissleutels diepte aankoooelen 0:02:09 0:03:30 0:01 :21 
4 Hijsen 0.5 meter 0:03:30 0:04:00 0:00:30 
5 Zwaartepunt stellen 0:04:00 0:04:40 0:00:40 
6 Voorhanqen 0:04:40 0:07:00 0:02:20 
7 Stekken indraaien 0:08:00 0:08:34 0:00:34 
8 Stellen 0:09:40 0:13:18 0:03:38 
9 Stekken in gaines 0:11:52 0:12:20 0:00:28 0:01 :26 

10 Onders.mortel aanmaken 0:14:00 0:19:00 0:05:00 
11 Gietmortel aanmaken 0:11 :30 0:14:20 0:02:50 0:06:30 

Ondersabelingsmortel 
12 aanbrenqen 0:18:09 0:19:43 0:01 :34 
13 Gietmortel aanbrenqen 0:16:41 0:18:12 0:01 :31 0:03:02 
14 Element neerzetten 0:18:19 0:18:42 0:00:23 
15 Element stellen lanqs diepte 0:18:42 0:23:37 0:04:55 
16 Schoor 1 boven 0:23:37 0:25:24 0:01:47 
17 Schoor 1 boren 0:25:12 0:26:01 0:00:49 0:00:10 
18 Schoor 1 onder 0:26:05 0:27:35 0:01 :30 
19 Schoor 2 boven 0:25:47 0:26:31 0:00:44 0:01 :48 
20 Schoor 2 boren 0:27:30 0:28:40 0:01 :10 
21 Schoor 2 onder 0:28:40 0:30:22 0:01 :42 
22 Tweesprong spanninq eraf 0:30:34 0:31 :03 0:00:29 
23 Element te loodstellen 0:31 :03 0:34:58 0:03:55 

24 Afpikken element 0:35:20 0:37:34 0:02:14 
0:37:34 0:42:13 



TIJDMETING ELEMENT 4 
Activiteit Doorloootiid Bew.tiid Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:00:42 0:00:42 
2 Hijssleutels aankoppelen 0:00:42 0:01 :33 0:00:51 
3 Hijssleutels diepte aankoppelen 0:01 :33 0:02:30 0:00:57 
4 Hijsen 0.5 meter 0:02:30 0:03:18 0:00:48 
5 Zwaartepunt stellen 0:03:18 0:05:17 0:01 :59 
6 Voorhanqen 0:05:17 0:08:23 0:03:06 
7 Stekken indraaien 0:08:23 0:09:41 0:01 :18 
8 Stellen 0:09:41 0:11 :01 0:01 :20 
9 Stekken in qaines 0:11 :01 0:12:05 0:01 :04 

10 Onders.mortel aanmaken 0:11 :30 0:13:51 0:02:21 0:00:35 
11 Gietmortel aanmaken 0:13:51 0:15:44 0:01 :53 

Ondersabelingsmortel 
12 aanbrençien 0:14:05 0:15:44 0:01 :39 0:01 :39 
13 Gietmortel aanbrenqen 0:16:04 0:17:44 0:01 :40 
14 Element neerzetten 0:17:44 0:18:28 0:00:44 
15 Element stellen lançis diepte 0:18:28 0:20:05 0:01 :37 
16 Schoor 1 boven 0:19:56 0:20:24 0:00:28 0:00:09 
17 Schoor 1 boren 0:20:24 0:21 :29 0:01 :05 
18 Schoor 1 onder 0:21 :29 0:22:19 0:00:50 
19 Schoor 2 boven 0:20:38 0:21 :04 0:00:26 0:01 :49 
20 Schoor 2 boren 0:21 :29 0:22:29 0:01 :00 
21 Schoor 2 onder 0:22:40 0:23:59 0:01 :19 
22 Tweespronq spanninq eraf 0:24:42 0:24:58 0:00:16 
23 Element te loodstellen 0:24:58 0:25:48 0:00:50 

24 Afpikken element 0:24:58 0:26:34 0:01 :36 0:00:10 

0:26:34 0:29:49 



TIJDMETING ELEMENT 5 
Activiteit Doorloootiid Bew.tiid Interval 

1 Zwenken heen 0:00:00 0:01 :00 0:01 :00 
2 Hiissleutels aankoooelen 0:01 :00 0:01 :50 0:00:50 
3 Hijssleutels diepte aankoooelen 0:01 :50 0:03:38 0:01 :48 
4 Hijsen 0.5 meter 0:03:38 0:04:30 0:00:52 
5 Zwaartepunt stellen 0:04:30 0:04:51 0:00:21 
6 Voorhançien 0:04:51 0:08:36 0:03:45 
7 Stekken indraaien 0:08:36 0:10:43 0:02:07 
8 Stellen 0:10:43 0:12:57 0:02:14 
9 Stekken in qaines 0:12:57 0:13:48 0:00:51 

10 Onders .mortel aanmaken 0:12:00 0:13:48 0:01 :48 0:01 :48 
11 Gietmortel aanmaken 0:14:28 0:15:10 0:00:42 

Ondersabelingsmortel 
12 aanbrengen 0:13:48 0:15:51 0:02:03 0:01 :22 
13 Gietmortel aanbrenqen 0:15:10 0:16:12 0:01 :02 0:00:41 
14 Element neerzetten 0:16:17 0:17:39 0:01 :22 
15 Element stellen langs diepte 0:17:39 0:20:27 0:02:48 
16 Schoor 1 boven 0:20:27 0:21 :09 0:00:42 
17 Schoor 1 boren 0:21 :09 0:22:08 0:00:59 
18 Schoor 1 onder 0:22:51 0:23:57 0:01 :06 
19 Schoor 2 boven 0:21 :20 0:22:37 0:01 :17 0:01 :37 
20 Schoor 2 boren 0:23:17 0:24:29 0:01 :12 
21 Schoor 2 onder 0:25:03 0:25:39 0:00:36 
22 Tweespronçi spanninçi eraf 0:25:19 0:25:43 0:00:24 0:00:20 
23 Element te loodstellen 0:25:39 0:27:10 0:01 :31 0:00:04 

24 Afoikken element 0:26:43 0:29:02 0:02:19 0:00:27 
0:29:02 0:33:39 



TOTAALOVERZICHT TIJDMETING ELEMENT 1 - 5 
Activiteit Doorlooptijd Bew.tijd 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 Hiissleutels 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 Voorhangen 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 

Ondersabelingsmortel 
12 aanbrengen 0:15:15 0:16:55 0:01 :40 0:00:36 
13 Gietmortel aanbrengen 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 langs 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 Tweesprong 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 Afpikken element 0:26:37 0:28:41 0:02:04 0:00: 12 
0:35:22 



Bijlage V 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Verwerkingsmethode 15 minuten 
04 april 2009 

Dit rapport toont aan dat met de beschikbare concepten voor het stellen en tijdelijk 

fixeren een verwerkingmethode met een kraantijd van 15 minuten mogelijk is. Het 

rapport start met een selectie van beschikbare oplossingen. Vervolgens worden de 

geselecteerde oplossingen gecombineerd tot een verwerkingsmethode . De methode wordt 

gekwantificeerd in tijd en kosten . 

1 



2 



Inhoudsopgave 

1 Aanvullende oplossingen verwerkingsmethode .................................................... 4 

1.1 Stellen ....... . .............................. .. ... ... .. ......... . ............... ........ . ... . . ... ......... 4 

1.2 Fixeren .... ... ........ . . . ................................................................................ 5 

1.3 Gainesysteem (overig) ............. ... .. .... .. .... . . ..... . .. . ... .... . .. ........ ...... .............. 5 

1.4 Randbeveiliging (overig) .... ...... ... ... .. .. .. .. .. ... . ............................ . ................ 6 

1.5 Overzicht oplossingen ........ .. ... ... .. .... ...... ... ....... . .. . ...... ......... . . ... ... ............. 7 

2 De Verwerkingsmethode 15minuten ................................................................... 8 

2.1 Element Aanpikken .................................................................................. 9 

2.2 Element Voorhangen ............................................................................... 10 

2.3 Element Stellen ...................................................................................... 11 

2.4 Element Tijdelijk fixeren ........ . ........ .. ... ... .... ... .... . ........ ....... ..... . .... ............ 12 

2.5 Element Afpikken ....... . ............................... ............................................ 13 

3 Verantwoording in kosten en tijd ................................................. . ... .... ... .......... 14 

3.1 Kosten ......... ...... .. . ... .. ... . .... .. ... ...... ...... .. . ... .. .... ........... .. ........... . ...... . .... . . 14 

3.2 Tijd .................. . .......................... . .... . . .. .... . ... . .. .......... ... ....... . ..... ...... ... .. 16 

3 



1 Aanvullende oplossingen verwerkingsmethode 

Het ontwerpgedeelte van dit onderzoek is volledige gericht op het ontwikkelen van een 

aanpikmethode. Voor het samenstellen van een verwerkingsmethode zijn ook oplossingen 

benodigd voor de overige bewerkingen op het kritieke pad. Uitgangspunt bij het 

samenstellen is een kraancyclus van 15 minuten. Om dit te bereiken is een verdeling 

aangenomen van maximaal 5 voor de bewerking aanpikken en 10 minuten voor de 

overige bewerkingen. De overige bewerkingen zijn onderverdeeld in Stellen, Fixeren en 

Overige. In bijlage X is een overzicht opgenomen van het onderzoek, hieronder volgt een 

korte samenvatting. Bij de iedere oplossing wordt verwezen naar literatuur, daar kunt u 

de nadere onderbouwing vinden die aantoont dat de gereserveerde tijd van 10 minuten 

afdoende is. 

1.1 Stellen 

Doel was het selecteren van een positioneermethode uit de literatuur waarbij het aantal 

kraangebonden handelingen tot een minimum wordt beperkt. Oplossingrichting is de 

toepassing van gedwongen positioneermethoden, hierbij worden de stelhandelingen van 

het element beperkt tot het aantrekken tegen een aanslag. Uit het onderzoek zijn twee 

geschikte varianten geselecteerd: de 3d dook uit het afstudeeronderzoek van J.B. 

Cordess en H. B.J. Stiekema als onderdeel van het afstudeerproject Positioneren van 

Prefab (2003) en het Premossysteem dat is ontwikkeld door de heer van Hoof. De 

aangenomen steltijden zijn voor de 3d-dook 153 seconden en voor het premossysteem 

253 seconden. 
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1.2 Fixeren 

Een element wordt tijdelijk gefixeerd met twee schoren. De schoren zoals deze nu worden 

toegepast zijn zwaar ( +SOkg) en door een intern draaimechanisme storingsgevoelig. 

In deze studie wordt de schoor enkel gezien als een voorziening om een element tijdelijk 

te kunnen fixeren en stellen in alleen de diepterichting . De zwaartekracht voorziet in de 

fixatie van de langs- en hoogterichting. Een andere eis is dat de schoor vanaf de 

werkvloer gemonteerd moet kunnen worden, zodat verticale bewegingen van de stelleurs 

uitgesloten worden. 

Vanuit het gestelde ontwerpkader is een 

schoorconcept opgezet. De schoor, schoorvoet en 

schoorkop worden losgekoppeld . De voet en de kop 

worden vooraf gemonteerd zodat deze niet binnen de 

kraancyclus vallen. In de kraancyclus wordt de schoor 

aangekoppeld en het element wordt in diepterichting 

gesteld. Het principe is gebaseerd op de klemmen 

zoals deze worden toegepast bij rolsteigers, een 

klembek die om een buis wordt vastgeklemd . Als 

stelvoorziening wordt een stelvoet toegepast . Het Figuur 1.2 Visualisatie 
schoorconcept. 

concept sluit aan op het afstudeeronderzoek Verkorte 

montagetijden ( 1999) dat is uitgevoerd door de heer M. Preat . 

1.3 Gainesysteem (overig) 

Het toegepaste gainesysteem op het Maasstad project is omschreven als het Belgische 

systeem. De gaines zijn bovenin het element gepositioneerd en de stekken aan de 

onderzijde. Alternatief is de omgekeerde variant ofwel het Nederlandse gainesysteem. In 

onderstaand schema zijn de twee systemen met bijbehorende kenmerken naast elkaar 

gezet. 

Belgisch systeem Nederlands svsteem 
Kritieke handel inq kraancvclus Stekken indraaien 00 :01 :57 Geen 
Handeling tijdens kraancyclus Mortel aanmaken 00 :04 :34 Geen 

Mortel aanbrenqen 00 :03 :06 
Handelinqen na de montaqe Geen Mortel aanmaken 1 00:03:00 

Geen Mortel aanbrenqen 1 00:02:00 

Tabel 6.1 Vergelijking tussen het Belgische, gaines boven, en Nederlandse gainesysteem.,gaines onder . 

5 



1.4 Randbeveiliging {overig) 

De randbeveiliging op de werkvloer wordt gevormd door een leuning geplaatst op 

bovenzijde van het element. Voordat het bovenliggende element kan worden gemonteerd 

moet deze leuning zijn verwijderd, de randbeveiliging ontbreekt dan tot dat het nieuwe 

element is neergezet. Dit is een onveilige situatie waarbij valgevaar ontstaat. Vanuit het 

onderzoek is een oplossingen geselecteerd waarbij de leuning aan de binnenzijde van het 

element wordt aangebracht, zie figuur 6.3. Dit vraagt geen extra voorzieningen en wordt 

reeds succesvol toegepast bij sandwich gevelelementen door aannemer Hurks van der 

Linde. 

Figuur 1.3 Werkin g leuningklem vlnr. De klemmen worden bevestigd om de stekken en er wordt 
een extra leuning aan de binnenzijde geplaatst. Vervo lgens kan de vaste randbeveiliging worden 
verwijderd en is de stelplaats gereed voor het elem ent. 

De werkmethode is als volgt : Voorafgaand aan de montage wordt een extra leuning aan 

de binnenzijde van de randbeveil iging geplaatst . Deze leuning wordt met twee klemmen 

vastgezet aan de stekken. Vervolgens wordt de vaste randbeveiliging van het element 

verwijderd. Nu kan het element vanachter de nieuwe extra leuning worden geplaatst. 

Wanneer het element met de stekken in de gaines hangt kan de leuning worden 

verwijderd . 
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1.5 Overzicht oplossingen 

Met de ontworpen oplossingen voor het aanpikken en de aanvullende concepten uit 

paragraaf 6.1 mogelijk een verwerkingsmethode samen gesteld. De gegenereerde 

oplossingen worden in het onderstaande overzichtsschema weergegeven. Per oplossing 

wordt de invloed op de kraancyclus en de investeringskosten aangegeven. 

Bewerking Tijd kraancvclus Extra kosten 
A. Aanpikken 

Hijsankers in balans in X 152 seconden Type anker en 
posit ioneren 

Zelfnivellerende tweespronq 196 seconden Hijsvoorzieninq 
Zelfnivellerende evenaar 202 seconden Hijsvoorziening 
Schaarevenaar 242 seconden Hijsvoorziening 

B. Stellen 
3D dook 153 seconden Product dook en gat 

Positioneren 
Premos 253 seconden Product dook en 

stel plaat 
Positioneren 

C. Schoorconstructie 
Vaste schoor met stelvoethuis 150 Totale Product 

D. Overige 
Nederlands qainesvsteem 0 seconden Afwerken element 
Belqisch qainesvsteem 117 seconden Vertraqinq tijdens cyclus 
Randbeveiliging klem 30 seconden Verwijderen leuning 

Tabel 1.1 Overzich t van de gegenereerde oplossingen 
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2 De Verwerkingsmethode 15minuten 

De genereerde oplossingen, zie overzicht 6.1 bieden voldoende mogelijkheden voor het 

samenstellen van een verwerkingsmethode. In het onderstaande schema zijn de 

hoofdbewerkingen van de methode uitgewerkt. De kraangebonden bewerkingen die de 

kraancyclus vormen zijn extra omlijnd . 

S11ndw,c 
gevelelement 

Element 
Aanpikken .l 

r Element 
l Voorhangen 

[ 

Stelplaats 
Voo rbereiden 

Element 
Plaatsen 

KRAAN CYCLUS > lSminuten 

Element J 
""'"" :) 1 Element 1 

Ondervu ll en 
8 

I 

Schema 2 .1 Overzicht van de bewerkingen in de ontwikkelde verwerkingsmethode 

Gemonteerd 
element 

Getracht is om een kraancyclus te ontwerpen zonder ruis van kraanongebonden 

handelingen. Hierdoor wordt de kans op vertragingen door afstemmingsverlies en of 

wachttijden verkleind. De geselecteerde oplossingen voor de bewerkingen uit het 

bovenstaande schema worden hieronder toegelicht. 
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2.1 Element Aanpikken 

Van de ontwikkelde oplossingen wordt de combinatie van de zelfnivellerende tweesprong 

en de hijsankers in Z-richting in balans met het zwaartepunt als het meest geschikt 

beschouwd. De hijsankers, van het type spreidanker, kunnen voor een heel project op de 

zelfde positie in X-richting worden aangebracht met als voordeel dat het element niet in 

diepte richting gesteld hoeft te worden . Toepassing van de zelfnivellerende tweesprong 

beperkt de bewerking Aanpikken tot het aankoppelen van de hijsvoorziening. De 

tweesprong heeft een laag gewicht en is volledig automatisch inzetbaar. 

, ..... .!.,, .... 

W••k>n , "!otle"1•1• 

Hijssle~ 
Aankoppelen 

Element -, 
Aanpikk en 

Auto leve ller 
Plaa tsen 

Elemen t 
"•J••oo,, .. n..,, • O,Sm Hijse n l 
, ...... ... ,d L l' 

fl<lffl.ftl 0<1,y"' 

,n ... <M 

'~, .... r.:: ...... " c . ... ~ ... .. . .. . 

chema 2 .2 SADT-schema bewerking Element Aanpikken 

l 
Cilinder 

Uit schuiv en 

l 
Ci linder 

Vast 

Na het plaatsen van een element wordt, bij het afpikken van de klem, de leveller in de 

neutrale stand gezet waardoor de cilinders worden ingetrokken. Hierna zwenkt de kraan 

terug naar de laadplaats, voor een optimaal proces die dient zich binnen het draaibereik 

van de kraan te bevinden. Als de hijsvoorziening boven het element hangt wordt deze 

aangekoppeld, hiervoor worden twee op afstand bedienbare ringkoppelingen als 

hijssleutels gebruikt. Na de hijssleutels wordt de auto leveller op een bovenhoek van het 

element geplaatst en uitgelijnd met de zijkant van het element. De cilinders worden nu 

nog niet belast en zullen dus niet reageren op signalen van de leveller. 
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De kraan kan het element nu hijsen over een afstand van 0,5 meter, de nu wel belaste 

cilinders zullen zich instellen op aansturen van de leveller. Als het element horizontaal 

hangt worden de cilinder vastgezet door de auto leveller, doordat deze zich automatisch 

vergrendeld. 

2.2 Element Voorhangen 

De bewerking Element Voorhangen is 

beperkt tot het hijsen en zwenken met de 

kraan om het element boven de stelplaats 

te positioneren. Vervolgens wordt het 

over de stekken geleid die zijn 

aangebracht op de stelplaats, hierbij is 

het Nederlandse gainesysteem toegepast. 
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1 Stelleurs 

Schema 2.3 SADT-schema bewerking Element 
Voorhangen 



2.3 Element Stellen 

Het element wordt gesteld met het Premos systeem. In diepte en hoogterichting wordt 

het gedwongen gepositioneerd. In langsrichting wordt het element vrij gesteld, dit biedt 

de stelleurs de mogelijkheid maatafwijkingen snel op te vangen. Het Premos systeem is 

voldoende uitgedimensioneerd om in de praktijk toegepast te worden. 

Elem ent 

"'":0~:~,n9 - ~-S_te_lle_n~ 53._ 

Element 
op de dook 
positioneren ,o,,tionee,pun n 

ltefe<•nU,r~l•k 

• o,mitnt 
,ieitoold ,nl•n~•n 

~ --,_., dM"pt~FIM<;J 

Schema 2.4 SADT-schema bewerking Elem ent Stellen 

De benodigde dook+steunplaten zijn vooraf aangebracht door de maatvoerders. Als het 

element over de stekken hangt vormt het een valbeveiliging, hierdoor is het verantwoordt 

om de tijdelijke leuning aan de binnenzijde te verwijderen. Vervolgens kan het element 

over de doken worden neergezet. Bij het neerzetten heeft de stelleur geen zicht op de 

doken en omegaprofielen. Oplossing is een stelhulp die om de dook wordt gehaakt, de 

hulp vormt een aanslag in diepterichting waardoor het element in een lijn met doken 

zakt. 

Het element wordt met lton aan gewicht neergezet op de doken, het overige gewicht van 

het element blijft in de kraan hangen waardoor het manoeuvreerbaar blijft . Als het 

element staat wordt in langsrichting gepositioneerd met stootijzers, doordat het element 

in diepterichting is gefixeerd is dit een gecontroleerde methode. 
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2.4 Element Tijdelijk fixeren 

Het element wordt tijdelijk gefixeerd met een vaste schoor en een instelbare schoorvoet . 

De schoorkop en de voet worden voorafgaand aan het plaatsen gemonteerd. Deze 

oplossing voorziet een methode waarbij het fixeren wordt beperkt tot het aankoppelen 

van de schoor vanaf de werkvloer en het instellen met een slagratel. 

Uitzetten m aat 
Werl<vloe,---+i Schoorvoet 

2 M,u,tvoerót~ T01..i111auon 
Smet~oort 

Posobe sct,oon,oct 

Schoorvoet 
Monteren 

""" 1 

Schoorkop 
€ 11tmen1 ,n bo k. Monteren 
Schoorkop 

\Aanp,Kleieteur 

Element 
Tijdelijk fixeren 

SchOorpnnop,e 

_ ! 
Schoor 1 } 

Aankoppele7 .◄ 
i - T 

2Sldeurs Schoor 
Slagratel 

Gl!l"eerd element Neerzetten 
1. 

Schema 2. 5 SADT-schema bewerking Element Tijdelijk f ixeren 

Maatn,1vwKt...-1gh1t1d dó1tpterocht1n11 

Posiuon; erDUn<en 

Element 
Stellen 

Schoorpnnc,pe 

1 
Schoor 2 

Aankoppelen Bement t•)del•J" 
oetlwttrdengeSleld 

Nadat het element in langsrichting is gesteld kan het worden gefixeerd . De schoorvoet en 

-kop zijn dan reeds gemonteerd. De eerste schoor wordt eerst aan de schoorkop 

bevestigd, vervolgens wordt de instelbare schoorvoet op maat gedraaid en kan schoor 

ook daar worden bevestigd. Na het aankoppelen van de eerste schoor wordt het element 

loodrecht gesteld, afhankelijk van de stelploeg wordt het element gericht met een 

theodoliet of waterpas. Als het element is gesteld wordt de tweede schoor aangekoppeld , 

deze wordt daarna alleen op spanning gedraaid . Nastellen met de tweede schoor is niet 

toegestaan, de krachten die hierbij ontstaan kunnen de doken eruit wringen. 
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2.5 Element Afpikken 

Met de ontwikkelde afpikmethode kunnen de 

hijssleutels vanaf de werkvloer worden 

ontkoppeld. Hiervoor is de op 

afstandbedienbare ringkoppeling ingezet. 

ft•ment t,)O•t•)t 
91lhll<O 

J Element l 
Afp ikken 

5
_
4 

Wlrl<1n9l"fHl1utel1 \ 

Loskoppelen 

hijssleutels l Y' 
2S11: 1turs R1n<,1l<OOO<t l1n11 ,----->, 

OP •lst.1ndtutd11n,r,9 ló Loskoppelen 

l Auto level Ier flement gtl)!Htst 
• 5,) ,4 

Schema 2 .6 SADT-schema bewerking Element 
Afoikken 

Het afpikken start met het ontkoppelen van de hijssleutels, hiervoor wordt de 

handbediende afstandsbediening toegepast . Vervolgens wordt de klem van de auto 

leveller met eveneens een handbediende afstandsbediening losgekoppeld . De leveller zelf 

wordt in de neutrale stand gezet, waardoor de cilinders zich intrekken. De kraan en 

hijsvoorziening zijn nu gereed voor het volgende element. 
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3 Verantwoording in kosten en tijd 

3.1 Kosten 

De kosten van de ontwikkelde verwerkingsmethode zijn verrekend met de kosten zoals 

deze zijn bepaald in het vooronderzoek. Van iedere toevoeging in de verwerkingsmethode 

is de meer of minderprijs bepaald. Als een post ook in het vooronderzoek is meegenomen 

wordt deze verrekend. 

Prefab element Hoev.h. 
Hijsanker - 2d Spreidanker gebogen 2 
Omega profiel 2 
Omeqaprofiel aanbrenqen 2 

1 Materiaal Hoev.h. 
1 Doken + stelplaten 2 

Materieel Hoev.h. 
Zelfnivellerende tweesprong 
(€3157,00) 1 
Schoor met instelbare voet 2 
Hijssleutels (€250 pist) 2 
Torenkraan 0,25 

Arbeid Hoev.h. 
Aanbrengen doken 0,5 
Stellen element 1,125 
Afwerken element 0,5 

TOTAAL 
Verwerkingsmethode Maasstad ziekenhuis 
Verwerkinqsmethode 15minuten 

Ehd. Ehd. Prijs Begroot 
st. 48,00 48,00 
st. 5,00 0,00 
st. 20,00 0,00 

Ehd. Ehd. Priis Begroot 
st. 5,00 0,00 

Ehd. Ehd. Prijs Begroot 

st. 10,00 2,46 
st. 2,50 1,75 
st. 0,25 0,00 
uur 102,00 61 ,00 

Ehd. Ehd. Priis Bearoot 
uur 37,00 0,00 
uur 37,00 111 ,00 
uur 37 0,00 

Tabel 3.1 Overzicht tabel van kosten behorende bij de ontworpen verwerkingsmethode 
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Totaal 
48,00 
10,00 
40,00 
98,00 

Totaal 
10,00 
10,00 

Totaal 

7,54 
1,50 
0,50 
-35,50 

-25,96 

Totaal 
18,50 
-69,38 
18,50 
-32,38 

1

9971,36 
10021,03 



De ontwikkelde verwerkingsmethode is met €10.019,53 circa €50,00 euro duurder dan de 

huidige methode. De elementkosten zijn opgelopen met €100,00 door duurdere 

hijsankers en het toevoegen van omegaprofielen. Het Premos systeem genereert verder 

kosten, €28,50 met doken en het aanbrengen daarvan. De hijsvoorziening, hijssleutels en 

schoorvoorziening zijn opgenomen als huurposten, dit betekent dat BAM-materieel de 

investering doet. De huurprijs van de hijsvoorziening is vastgesteld op €10,00, voor de 

hijssleutels €0,50 en voor de schoren €5,00 per element. 

Doordat het Nederlandse gainesysteem wordt toegepast moeten de element na het 

plaatsen worden ondervuld, als richttijd is 0,5 manuur per element aangehouden . 

De ontwikkelde verwerkingsmethode bespaart kosten door tijdswinst. De netto stelkosten 

bedragen 0,75uur met 2 stelleurs en 1 aanpikkelateur, met een toeslagfactor van 1,5 

wordt dit 1,125uur. De stelkosten dalen hierdoor met 69,38. De benodigde kraantijd is 

gehalveerd dit levert aan directe besparing van €61,00. De grootste winst zit echter in de 

benodigde kraantijd. Het zelfde aantal elementen kan nu in 50% van de tijd worden 

geplaatst. Voor een project met een plattegrond van 10 elementen zou dit betekenen dat 

deze in een ochtend gesteld kunnen worden, waardoor de middag beschikbaar komt voor 

het plaatsen van de vloerconstructie. 
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3.2 Tijd 

De verwerkingsmethode moet een kraancyclus van 15 minuten mogelijk maken, om de 

tijd inzichtelijk te maken is de methode in een netwerk diagram gezet. Uit het diagram 

blijkt dat de kraancyclus uit komt op 971 seconden of wel 00: 16: llminuten, een 

overschrijding van 111 seconden. 

v. m .b v. m .e 

ACTIVITEI s 

W .[ duur l.t.e 

151 231 
S _J n,.!'::1~ 198 

349 80 1429 

Schema 3.2 Netwerp/anning van de ontworpen verwerkingsm ethode. 

941 
30 
971 

30 ICrHncydus 
vo1too11:l 

Dit toont niet aan dat een kraancyclus van 15 minuten onmogelijk is. Tot nu toe is 

gewerkt met onderzoekstijden van het project Maasstad Ziekenhuis, doordat deze tijden 

zijn verwerkt in het diagram wordt aangetoond dat de zelfde stelploeg het gewenste 

verwerkingtempo kan realiseren. Tijdens de meting is echter gebleken dat deze 

suboptimaal verliep, bij optimalisatie wordt de kraancyclus verkort en ligt de grens van 

15 minuten zeker binnen bereik. 
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Bijlage VI 

Titel: Referentie element 
Datum: 26-02-09 

Omschrijving 
Om uitgangspunten te genereren voor het ontwerpen en toetsen van een hijsvoorziening 

is zijn de specifieke waarden van een referentie element berekend. Als aanvulling is dit 

ook gedaan voor een extreem element. 
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Referentie Element 

- Berekeningen van standaardwaardes referentie element -

Auteur : T .Schlief 
Datum: 26-02-09 
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1 Inleiding 

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. Voor het ontwerpproces 
zijn uitgangspunten benodigd ten aanzien van afmetingen, positie van het zwaartepunt 
en de krachtsverdeling . Deze uitgangspunten worden aangevuld met kenmerken van een 
extreem element zodat het ontwerp van de oplossingen voor een heel project geschikt is. 
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2 Referentie element 

2.1 Opbouw element 
De constructietekening van het referentie element is opgenomen in bijlage X. Het 
element bestaat uit 3 lagen: het binnenblad, een isolatielaag en het buitenblad. Het 
buitenblad is met een sprong aangebracht, om bij de montage het zogenaamde envelop 
principe te creëren. Bij het envelop principe steekt het buitenblad voorbij het binnenblad 
waardoor er een knik in de doorgaande voeg ontstaat. 

Binnen blad 

Onderdeel Afmetingen Inhoud Gewicht kg 
lxhxb m3 

Binnenblad 6886 X 3738 X 210 3 637 9095 
Isolatielaag 3730 X 6880 X 110 2,202 130 
Buitenblad 3730 X 6880 X 222 3,144 6435 
(metselwerk/lichtbeton) 
Totaal 7168 X 3838 X 542 8 983 15 660 
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2.2 Opbouw hijsvoorzieningen 
In het element zijn twee hijsankers opgenomen deze zitten op 114mm uit de binnenzijde 
en op 1114mm uit de hoek van het binnenblad . Om aan het element te kunnen rekenen 
moeten aannames voor de hijsvoorziening worden gedaan. De hijsvoorziening wordt 
gezien als een starre tweesprong . 

Als randvoorwaarde geldt dat de hoek tussen tweesprong en element niet kleiner mag 
zijn dan 30° en niet groter dan 60°. De krachten in de kettingen worden kleiner naarmate 
deze hoek de 60° benaderd . 
Voor de aanname van de neutrale hoek in de tweesprong moet worden ingecalculeerd dat 
de tweesprong aan een zijde langer wordt en de hoek tussen element en ketting groter 
wordt . Als uitgangshoek wordt 45° aangehouden, zo is er voldoende speling voor de 
vergroting van de hoek en worden de krachten in de ketting beperkt. De tweesprong 
heeft per ketting een lengte van 3293, 7mm, in werkelijkheid wordt dit afgerond maar 
voor de berekening wordt de exacte lengte aangehouden . 

1114 4658 1114 
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2.3 Positie zwaartepunt 
Het zwaartepunt van het referentie-element ligt niet gelijk met het middelpunt, bij het 
hijsen zal het element daarom verdraaien. Om dit proces in kaart te brengen moet de 
positie van het zwaartepunt worden berekend . De ligging van het zwaartepunt kan in drie 
richtingen afwijken van de ligging van het middelpunt: 

X 
y 

z 

Langsrichting 
Hoogterichting 
Diepterichting 

scheefhangen in gevelvlak 
draaipunt uit het loodhangen 
uit het loodhangen 

De ligging van het zwaartepunt is berekend met behulp van een opgestelde Excel sheet. 
Van het binnenblad en buitenblad is eerst afzonderlijk het zwaartepunt bepaald en 
vervolgens zijn de resultaten samengevoegd tot het gevraagde zwaartepunt. 

Om het zwaartepunt te berekenen wordt de volgende formule toegepast: 

zw = ((Al x Zl) + (A2 x Z2) + ( .. x .. ) ) / Atot 

Met: zw 
Al 
Zl 
Atot 

= positie zwaartepunt ten opzicht van de rekenhoek in mm 
= oppervlak subveld element in mm2 

= zwaartepunt oppervlak Al tot rekenhoek in mm 
= totaal oppervlak alle subvelden 

Deze formule wordt voor de drie richtingen X,Y,Z afzonderlijk toegepast. 
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2.3.1 Zwaartepunt Buitenblad 

6886 

, 544 , 2015 895 , 544 , 2015 

st 
Al st 

"' 
st 

"' A3 A7 
"' 

"t" 00 
Mo, 

" 00 M r-.. 1:.:2. A6 ..... 

"' "' "' ..... 

ij A4 A8 

uiten a -1 B . bi d Af metingen 
Vlak Lenqte 1 Hooqte h Dikte Oooervlak A 

1 6886 544 210 3745984 

2 544 3194 210 1737536 
3 2015 564 130 1136460 
4 2015 847 130 1706705 
5 895 3194 170 2858630 

6 544 3194 210 1737536 
7 2015 564 130 1136460 

8 2015 847 130 1706705 

9 873 3194 170 2788362 
Tot . - - - 18554378 

u1 en a - ere enenmg zwaar epunt 2 B ·t bi d B k t 
Afstand Z 

Vlak Lanqs Ooo. * Zlanqs Diepte 

1 3443 12897422912 105 
2 272 472609792 105 
3 1552 1763785920 65 
4 1552 2648806160 65 
5 3006 8593041780 85 
6 3726 6474059136 105 
7 5005 5687982300 65 
8 5005 8542058525 65 
9 6449 17982146538 85 

Tot - 65061913063 -

3. Buitenblad - positie zwaartepunt 
Buitenblad langs 3507 
Buitenblad diepte 87 

Opp. * Z 
diepte 

393328320 
182441280 

73869900 
110935825 
242983550 
182441280 

73869900 
110935825 
237010770 

1607816650 

tov linksonder 
tov linksonder 

873 

,.._...llQ 

7 

1 

W buitenblad 
87 

A9 

Inhoud I 

786656640 
364882560 

147739800 
221871650 

485967100 
364882560 
147739800 
221871650 
474021540 

3215633300 

Hooqte Opp. * Z hooqte 

3466 12983580544 
1597 2774844992 
2912 3309371520 

424 722789568 
1597 4565232110 
1597 2774844992 

2912 3309371520 
424 722789568 

1597 4453014114 
- 35615838927 

Buitenblad hoogte 1920 tov linksonder achter 
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2.3.2 Zwaartepunt binnenblad 

. mnen 1 s· bi d a 
Vlak Lenqte 1 

1 6880 
2 6880 
3 6880 
4 6880 
5 6880 
6 283 
7 211 
8 700 
9 569 

10 211 
11 700 
12 258 

Tot. -

25 251 :_ 2§3 1974 _ ?JJ 700 , 569 , - 1974 ?J t 7QQ_ 75~ 20 ia? 20 

' f-' -----------1-----------------1 

" R'j A2 
• l 

r ..,. ..,. 

3579 
A3 

f - a metingen 
Hooote h Dikte Oooervlak A Inhoud I 

100 202 688000 138976000 
470 182 3233600 588515200 
816 202 5614080 1134044160 
690 202 4747200 958934400 
100 222 688000 152736000 

1554 202 439782 88835964 

1554 202 327894 66234588 
1554 82 1087800 89199600 
1554 202 884226 178613652 
1554 202 327894 66234588 
1554 82 1087800 89199600 
1554 202 400932 80988264 

- - 19527208 3632512016 

2 s· mnen a -bi d b k ere enmQ zwaa rt epun t 
Afstand z 

Opp.* Z 
Vlak Lanqs Ooo. * Zlanqs Dieote dieote Hooqte 

1 3440 2366720000 111 76368000 3688 
2 3440 11123584000 91 294257600 3403 
3 3440 19312435200 101 567022080 2652 
4 3440 16330368000 101 479467200 445 
5 3440 2366720000 111 76368000 50 
6 142 62229153 101 44417982 1567 
7 2363 774649575 101 33117294 1567 
8 2818 3065420400 41 44599800 1567 
9 3453 3052790265 101 89306826 1567 

10 5817 1907195451 101 33117294 1567 
11 6272 6822681600 41 44599800 1567 
12 6751 2706691932 101 40494132 1567 

Tot - 69891485576 - 1823136008 -

3. 

10 

Ooo. * Z hooote 
2537344000 

11003940800 
14888540160 

2112504000 
34400000 

689138394 
513809898 

1704582600 
1385582142 

513809898 
1704582600 

628260444 
37716494936 



Binnenblad - Positie zwaartepunt 
Langsrichting X 3579 
Diepterichting Z 93 

Hoogterichting Y 1931 

tov linksonder 
tov linksonder 
tov linksonder achter 

2.3.3 Sandwich geve/element - Positie zwaartepunt 

In de onderstaande tabel worden de zwaartepunten van het binnenblad en het buitenblad 
samengevoegd tot het algemene zwaartepunt van het referentie-element. 

RichtinQ 
Langsrichting 

Diepterichtinq 

Hooqterichtinq 

0 
co 
O'I .... 

Binnen 
3579 

93 

1931 

buiten 
3507 

87 

1920 

3684 

(binnenblad 
t.o.v. 
buitenblad) 

zw 
VerschuivinQ verplaatst Positie 

282 3861 3684 
332 419 256 
108 2039 1980 

+ -$-
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2.4 Zwaartepunt en hoekverdraaiing 

2.4.1 Zwaartepunt vs Hijsankers 

Een aangepikt element dat wordt opgehesen draait bij het loskomen van de grond met 
zijn eigen zwaartepunt onder de hijslijn. In langsrichting bepaald de afstand tussen de 
hijsankers en het zwaartepunt hoever het element verdraaid. Het zwaartepunt van het 
referentie element ligt 2282,25 - 2369,75 = 87mm uit het midden tussen de hijsankers. 
Deze afstand zorgt voor de hoekverdraaiing en zal opgevangen moeten worden. 

20 

hijsanker 

256 
1- ' 

0 
CXl 
O'I .... 

2282,25 

1114 

hijsanker 

3396,25 

J,_ 2369,75 

' 1114 

hijsanker 

1 1 

z_taart 

J 

unt 

Voor de diepterichting geldt het zelfde als in de langsrichting, het zwaartepunt draait bij 
het hijsen onder de hijslijn. De afstand tussen de hijsankers en het zwaartepunt in deze 
richting bepalen de uiteindelijke verdraaiing. Het zwaartepunt van het referentie element 
ligt 256 - 114mm = 142mm uit de lijn van de hijsankers. Deze afstand zorgt voor de 
hoekverdraaiing en zal opgevangen moeten worden. 
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2.4.2 Hoekverdraaiing en -verplaatsing langsrichting 

Nu bekend is hoever het zwaartepunt uit het middelpunt tussen de hijsankers ligt kan de 
hoekverdraaiing worden bepaald . Omgekeerd geelt deze hoekverdraaiing aan hoever het 
zwaartepunt moet worden verplaatst om het element recht te hangen. De berekening van 
de hoekverdraaiing is in een Excel sheet opgenomen . 

Hoekverdraaing zwaartepunt langsrichting 
Positie zwaartepunt (bovenhoek binnenblad) 

Lengte ketting tweesprong 
Lengte element 

Hoogte element 

3,396 
3,294 
7,168 
3,838 
1,114 
4,658 

Afstand bovenhoek tot aanpikpunt 
Afstand tussen aanpikpunten 
Hoek element en ketting 45,000 

1. Lengte x = 

1. Lengte x = 

2. Lengte y totaal = 
a. lengte yl = 

a . lengte yl = 
b. lengte y2 = 
b. lengte y2 = 
2. Lengte y totaal 

horizontale afstand tussen middelpunt en 
zwaartepunt 
-0,047 

Verticale afstand zwaartepunt tot hijshaak 
afstand zwaartepunt tot bovenrand element 

1,723 
afstand bovenrand element tot hijshaak 

3,500 
5,223 

3. al = Hoekverdraaiing door zwaartepunt onder hijshaak 
3 . al = -0,513 

Verplaatsing hoek 
Hoekverdraaing 
Hoogte element 
Verplaatsing = 

-0,513 
3,838 
0,04 
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2.4.3 Hoekverdraaiing en verplaatsing -diepterichting 
In diepterichting kan de werking van de hijsvoorziening worden gezien als een enkele 
lineair belaste lijn. Het draaipunt op de lijn van de hijsankers, hierdoor vereenvoudigd de 
berekening. De berekening is wederom in een Excel sheet opgenomen. 

Hoekverdraaing zwaartepunt diepterichting 
Positie hijsankers diepterichting 114,000 
Positie zwaartepunt diepterichting 256,000 
Positie zwaartepunt hoogterichting 1858,000 

1. Lengte x = Horizontale afstand tussen hijsanker en zwaartepunt 

Lengte x = 142,000 

Verticale afstand zwaartepunt tot 
2. Lengte y totaal = hijsanker 

Lengte y = 1858,000 

3. a2 = Hoekverdraaiing door zwaartepunt onder hijshaak 
3. a2 = 4,370 

Verplaatsing hoek 
Hoekverdraaing 
Hoogte element 

Verplaatsing = 

14 

4,370 

3,838 

2...22..2 

co 
lJ) 

co 
..-< 

Hijslijn 

Zwaartelijn 



2.5 Krachten in het element 
De massa van het element staat aangegeven op de tekening, dit is voor de fabricage 
bepaald door de leverancier. Het referentie element heeft een massa van: 

15660,00 Kg = 153624,6 N = 153,62 kN 

Deze massa kan worden gezien als een kracht die, loodrecht op de aarde, aangrijpt in het 
zwaartepunt. Naast het totale gewicht moeten de krachten die optreden in de hijsankers 
en hijsvoorziening worden bepaald. 

De berekening kan op twee manieren worden uitgevoerd, grafisch en analytisch . De 
analytische methode kan het eenvoudigst worden omgezet in een rekensheet en is 
daarom toegepast in de vorm van de volgende formule: 

M,w = Ml + M2 

Met Mzw 
Ml 
M2 

= moment om zwaartpunt 
= moment om hijsanker 1 
= moment om hijsanker 2 = kracht in hijsanker 2 * afstand naar hijsanker 2 

Als het element met het zwaartepunt onder hijshaak is gedraaid, heerst er een evenwicht 
waarbij het moment om de hijshaak nul is. De formule kan dan worden omgevormd tot: 

0 = -M,w + Ml + M2 

Met M,w 
Ml 
M2 

= (f,w * X,w) bekend 
= (fv1 * Xv1) onbekend 
= (fv2 * Xv2 ) onbekend 

f ,w = f v1 + f v2 
f v1 = f ,w - f v2 
0 = - (Fzw * Xzw} + (Fv2 * Xv2} + ((Fzw - Fv2}*Xvi} 

15 



1~ 

1 1 

1 1 

~ -=-

6087,69 

Zwaartelijn 

, Hijslijn 
1 

'oo 

11 

$ 
1 

~-~ 1 
-=-- _<:: - -- - J -L:: -- -- =-- --=-- ---=· 

1 

1 

1 1 

-~-1 - ~~ 
Zoals aangegeven werken de krachten loodrecht op de aarde, de verdraaiing van het 
element verandert deze richting niet. De afstand waarop de krachten aangrijpen ofwel de 
arm kan hierdoor niet worden zondermeer worden afgelezen. De horizontale afstand moet 
worden gecorrigeerd met de hoekverdraaiing. De formule is omgezet als rekensheet en 
ingevuld: 

Mo = (-F,w * X,w) + (Fv1 * Xvi) + ( Fv2 * Xv2 ) 

Mo 0 kN Xv1 = 1,406 ml 

F,w = 153,62 kN Fv2 = ?? kN 

X,w = 3,682 ml Xv2 = 6,087 ml 

Fv1 ?? kN 

Fv1 = 78,92675 kN 

Fv2 = 74,69325 kN 
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2.6 Horizontale evenwichtssituatie 
Evenwicht kan worden bereikt met twee methoden, het verplaatsen van een aanpikpunt 
ten opzichte van de hijslijn en het veranderen van de hijsvoorziening. 

2.6.1 Methode 1: verplaatsen aanpikpunt 
De rekenkundige argumentatie voor het verplaatsen van het aanpikpunt is eenvoudig 
wanneer de positie van het zwaartepunt bekend is. Het zwaartepunt is statisch en zal 
daarom niet verplaatsen, in langsrichting moeten voor een evenwicht beide hijsankers 
zich op een zelfde afstand van dit punt bevinden en in diepterichting moeten de 
hijsankers op gelijke lijn met het zwaartepunt liggen. 

Voor de berekening van de langsrichting worden de afmetingen van het buitenblad 
aangehouden, hierin bevinden zich de hijsankers. Om een evenwichtsituatie te bereiken 
moet een van de hijsankers 502mm in langsrichting naar links worden verplaatst. 

Verplaatsen hijsankers - langsrichting 
Afstand tot linker bovenhoek 

Positie 
Zwaartepunt 
Hijsanker 1 
Hijsanker 2 

Afstand links van zw 
Afstand recht van zw 
Verschil in afstand 

binnenblad 
3192 mm 
1114 mm 
5772 mm 

2078 mm 
2580 mm 
-502 mm 

De berekening voor de verplaatsing in diepterichting is al uitgevoerd bij de 
hoekverdraaiing. de hijsankers moeten op een lijn komen te liggen met het zwaartepunt 
en moeten daarvoor 142mm naar buiten worden verplaatst. 

Verplaatsen hijsankers - diepterichting 

Positie 
Zwaartepunt 
Hijsanker 1 
Hijsanker 2 

Verschil in afstand 

Afstand tot binnenzijde 
binnenblad 

256 mm 
114 mm 
114 mm 

142 mm 
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Bij evenwicht gelijke afstand 
1' 

2077, 75 

hijsanker 

3191 ,75 

3474 

2574,25 

Zwaart unt 
4 

2.6.2 Methode 2: verlengen hijsvoorziening 

- 1 
hijsanker 

1114 

De tweede methode om het element naar een horizontaal en verticaal rechte positie te 
draaien is het verlengen van de hijsvoorziening. Voor de langsrichting en diepterichting 
zijn berekeningen uitgevoerd om de benodigde extra lengtes te bepalen. 

In langsrichting moet een van de zijden in de driehoek die de hijsankers met de hijshaak 
maken worden verlengd. De berekening gaat uit van een vaste zijde "a" de andere zijde 
wordt met x verlengd. Als het element recht hangt ligt de hijshaak in een lijn het 
zwaartepunt, met dit gegeven kunnen de afstanden van de hijshaken tot deze lijn worden 
bepaald. De gegevens zijn in een Excel sheet ingevoerd: 

Berekening verlenging hijsvoorziening 

Vaste lengte hijsvoorziening 
Afstand hijsanker 1 tot zwaartelijn 

Afstand hijsanker 2 tot zwaartelijn 

Hoogte hijsvoorziening 
Lengte hijsvoorziening variabel 
Verlengen 
Hoek hijsanker 1 

Hoek hijsanker 2 

18 

3293, 7 mm 
2283 mm 
2369 mm 

2374,104 mm 
3353,883 mm 

60,18308 mm 
46 
45 



Zwaarte lijn 
-

Hijs lij n 

Vaste lengte = a le ngte = a + x 

22 83 2369 

In diepterichting is de benodigde verlenging afhankelijk van de toegepaste 
hijsvoorziening. De hoekverdraaiing van 0,513° moet worden opgeheven. 

2.6.3 Krachten in evenwichtssituatie 

De krachtsverdeling over de zwaartepunten is in horizontale stand van het element niet 
gelijk aan de verdraaide versie . Het totale gewicht van het element blijft gelijk met 
153,62kN, echter door de verdraaiing zijn de is de arm veranderd . De gegevens zijn 
wederom ingevuld in de formule. 

Mo = 0 kN X v1 = 1.401,50 ml 

Fzw = 153,62 kN Fv2 = ?? kN 

3 .686 ml X v2 = 6,036 ml 

?? kN 

78,17 kN 

75,44 kN 
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Bij ontwikkeling van een hijsvoorziening moeten de krachten in de voorziening bekend 
zijn. Deze krachten kunnen worden berekend als vectoren, benodigd zijn de verticale 
kracht in het hijsanker en de hoek tussen de voorziening en het element. 

Hijsanker 1 Hijsanker 2 
F verticaal 78 ,17 75 ,44 
Hoek 46 45 

F horizontaal 75,49 75,44 
F diagonaal 108,67 106,7 

20 
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2. 7 Overzicht referentie element 
De voor het ontwerp benodigde referentiewaarden zijn nu in kaart gebracht. De waarden 
zijn in het onderstaande schema samengevat. 

Afmetincien element 
Lenqte 7168 Mm 
Breedte 542 Mm 
Hooqte 3838 Mm 

Positie zwaartepunt 
Lanqsricht inq X 3684 Mm 
Diepterichting z 256 Mm 
Hooqterichtinq Y 1980 Mm 

Hoekverdraaiing 
Lanqsricht inq 0 513° 
Diepterichtinq 4 .37° 

Horizontale evenwichtssituatie 
Verlenq inq lanqsrichtinq 60 ,18 mm 
Verleng ing diepterichting 4.37° afh. 

hiisvoorzien inq 
Krachten in hijsankers 

Hijsanker 1 Verticaal 78,17 kN 
Horizontaa l 75 49 kN 
Diagonaal 108 67 kN 

Hijsanker 2 Verticaal 75 44 kN 
Horizontaal 75 ,44 kN 
Diaqonaal 106 7 kN 
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3 Aanvullende eisen referentie element 
De eigenschappen van het referentie element kunnen worden gezien als een gemiddelde 
voor het project Maasstad ziekenhuis . Bij de ontwikkeling van een hijsvoorziening zijn 
echter extreme waarden benodigd. Daarom wordt de rekensheet nogmaals ingevuld voor 
een extreem element met een hogere massa en grotere afwijking van het zwaartepunt. 

Afmetinqen element 
Lenqte 7168 Mm 
Breedte 542 Mm 
Hoogte 3838 Mm 

Positie zwaartepunt 
Lanqsrichtinq X 4086 Mm 
Diepterichtinq z 255 Mm 
Hoogterichting Y 1986 Mm 

Hoekverdraaiinq 
Lanqsrichtinq 15 18° 
Dieoterichtinq 4.3° 

Horizontale evenwichtssituatie 
Verlenging 711 Mm 
langsrichting 
Verlenging 4.37° afh. 
diepterichting hijsvoorziening 

Krachten in hijsankers 
Hijsanker Verticaal 83,1 kN 
1 

Horizontaal 83,01 kN 
Diagonaal 117,39 kN 

Hijsanker Verticaal 113,1 kN 
2 

Horizontaal 82,96 kN 
Diagonaal 140,34 kN 

-
H ijs li j n 

Fv 1 
14 01 S 196 7 , 5 

- - - - - ____:::t____=_ -
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Bijlage VII 

Titel: Studie hijsvoorzieningen 
Datum: 26-02-09 

Omschrijving 
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van drie hijsvoorzieningen. Na inventarisatie van 

geschikte deelcomponenten worden volgens een model drie hijsvoorzieningen uitgewerkt 

tot op conceptniveau. 
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Ontwerpstudie Hijsvoorzieningen 

- Inventarisatie van componenten en conceptontwikkeling 

van drie hijsvoorzieningen -

Auteur : Thijs Schlief 

Datum: 1-03-2008 
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1 Ontwerpkader 

1. 1 Probleemstelling 

Een aangepikt element dat wordt opgehesen draait bij het loskomen van de grond met 

zijn eigen zwaartepunt onder de hijslijn. Bij vele elementen is het eigen zwaartepunt niet 

in exact in het midden tussen de hijsankers gepositioneerd. Gevolg is een element dat 

scheef in de lucht komt te hangen. Voor het plaatsen moet het element recht hangen, 

zodat het met een minimale speling tegen het nevenstaande element kan worden 

gepositioneerd. 

De werking van het zwaartepunt bij het hijsen is gevisualiseerd in figuur x. Met een 

eenvoudige praktijkproef is dit te bewijzen: Men neme een schrijfblok en markeert het 

middelpunt ofwel zwaartepunt. Als men het blok nu aan een willekeurig punt op de rand 

optilt zal de markering zich recht onder dit punt bevinden. 

De ligging van het zwaartepunt kan in drie richtingen afwijken van de ligging van het 

middelpunt: 

X 

y 

z 

Langsrichting 

Hoogterichting 

Diepterichting 

scheefhangen in gevelvlak 

draaipunt uit het loodhangen 

uit het loodhangen 

De richtingen X en Z vormen de knelpunten bij het plaatsen van de elementen. Een 

element dat in de langsrichting schuin hangt, dus niet horizontaal, kan niet dicht op een 

nevenstaand element worden neergezet. Een element dat schuin hangt in diepterichting 

vormt een probleem bij het envelop principe, waarbij het buitenblad voorbij het 

binnenblad doorsteekt. 
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Om het element goed te kunnen plaatsen moet het horizontaal en loodrecht in de lucht 

hangen. Voor de toelaatbare scheefstand wordt een tolerantie van +/- 10mm 

aangenomen, bij een voegbreedte van 20mm vormt dit geen obstructie. In deze 

ontwerpstudie worden oplossingen gezocht in de vorm van hijsvoorzieningen. Een 

alternatief dat niet wordt meegenomen in deze studie is het aanpassen van het element 

zodat deze in evenwicht is. Startpunt voor de studie vormt de toegepaste methode op het 

project Maasstad ziekenhuis: een tweesprong met een extra derde ketting en twee 

kettingtakels om het zwaartepunt in X en Z-richting te kunnen verplaatsen. 

1.2 Uitgangspunten uit het Programma van Eisen 

Doel is het ontwikkelen van een hijsvoorziening die zonder externe aansturing en voeding 

een element recht kan hijsen. Het Programma van Eisen voor het ontwerp van een 

hijsvoorziening is opgesteld in aansluiting op het PvE uit de hoofdstudie. 

De oplossingen moeten zijn gericht op het minimaliseren van de benodigde kraantijd. 

De hijsvoorziening moet het aanpikken terugbrengen naar haar essentie, het koppelen 

van de hijshaken aan het element. Overige bewerkingen moeten tot een minimum 

worden beperkt, of worden verplaatst buiten het kritieke pad. 

De oplossingen moeten zo zelfstandig/selfsupporting mogelijk functioneren 

Het gebruik van een externe voorziening als een elektrische voeding vergt extra 

handelingen. Deze handelingen nemen het voordeel ten opzichte van de huidige oplossing 

weg . 

De oplossingen moeten eenduidig en eenvoudig in gebruik zijn . 

Doel van dit uitgangspunt is tweeledig: risicobeperking en de acceptatiefactor vergroten. 

Het hijsen van elementen is een risicovolle handeling, door het protocol te beperken tot 

enkele handelingen wordt dit beter beheersbaar. Het succes van het ontwerp wordt mede 

bepaald door de gebruiker, een juiste toepassing is zeker zo belangrijk als een goed 

ontwerp. De gebruiker vraagt een eenduidig systeem dat makkelijk in gebruik is, 

waardoor het geen belasting wordt. 
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1.3 Referentie element 

Afmetingen element Referentie Extreem 
element 

Lengte 7168 mm 7168 mm 
Breedte 542 mm 542 mm 
Hooqte 3838 mm 3838 mm 

Positie zwaartepunt 
Langsrichting X 3684 mm 4086 mm 
Diepterichting z 256 mm 255 mm 
Hoogterichting Y 1980 mm 1986 mm 

Hoekverdraaiing 
Lanqsrichtinq 0 513° 15,18° 
Diepterichting 4 .37° 4.3° 

Horizontale evenwichtssituatie 
Verlenqinq lanqsrichtinq 60 18 mm 711 mm 
Verlenqinq diepterichtinq 4.37° afh. Hiisv. 4 .37° afh . Hiisv. 

Krachten in hijsankers 
Hijsanker 1 Verticaal 78,17 kN 83,1 kN 

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

Hijsanker 2 Verticaal 75 44 kN 113 1 kN 
Horizontaal 75,44 kN 82,96 kN 
Diaqonaal 106 7 kN 140 34 kN 
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2 Ontwerprichtingen 

2. 1 Modellering hijsvoorziening 

Om een methodisch ontwerpproces te krijgen is van de hijsvoorziening een model 

opgesteld. 

Door de hijsvoorziening op te splitsen in componenten kunnen specifieke suboplossingen 

in kaart worden gebracht, deze kunnen vervolgens worden gecombineerd tot 

eindoplossingen. 

Een hijsvoorziening bestaat uit 3 hoofdcomponenten te weten een 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 worden gegeven. 

1 
Sensor 

1 

inpu~ . 
1 

Middel 
1 

. . . Outp 

1 
Actuato 

1 
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2.1.1 Middel: Hijsvoorziening 

De hijsvoorziening is het onderdeel dat de hijshaak verbind met de twee 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 . 

Om het element in diepterichting (Z) te kunnen verplaatsen is een derde ketting 

benodigd. 

2. Lineaire verbinding (Evenaar) 

De hijshaak kan met een hulpmiddel zo worden gekoppeld dat de hijsankers lineair 

worden 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 . Doordat de hijshaken lineair worden belast neemt de kracht hierin 

niet toe. 
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2.1.2 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 worden 

tegengegaan door het zwaartepunt te verleggen. Voor het verleggen van de 

zwaartepunten zijn drie mogelijkheden: 

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 gelijke 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 worden verlegd. Door een zijde te verlengen of verkorten verschuift 

de hijshaak ten opzichte van het zwaartepunt. 

2.1.3 Sensor: Meting scheefstand 

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

Hiervoor moet het moment dat het element recht hangt worden aangegeven. Het proces 

kan worden gezien als het stellen van het element: de scheefstand wordt gemeten en het 

zwaartepunt wordt verplaatst tot dat het element recht hangt. Voor het meten van de 

scheefstand zijn twee mogelijkheden: 

1. Meten van de scheefstand 

De scheefstand kan worden gemeten met een meetinstrument. Deze scheefstand kan 

worden gemeten op het element maar ook in de hijsvoorziening. 

2. Evenwicht in horizontale krachten in aangrijppunt 
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Als het element recht hangt is er geen moment om de hijshaak, dit betekent dat de 

horizontale krachten in de hijsankers gelijk zijn . Het evenwicht in de horizontale 

krachten kan worden gebruikt voor het bepalen van het punt waarop het element 

recht hangt. 



2.2 Deeloplossingen 

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 ook de mogelijke combinaties voor een hijsvoorziening aangegeven met de 

pijlen. 

DEELOPLOSSING DIAGRAM 

A.MIDDEL B.ACTIVATOR C.SENSOR 

1.Hydraulische 1.Elektrische 
1.Tweesprong ... 1 

cilinders ' ~ hellingmeter 

1 

V \ 

,-Il \) '---
~ 2.Evenaar - 1-+ 2.Tandwielpomp f- 2.Bengel 

-''- e-f V il------

----
3. Verstelbare 3.Stuurventiel als 

' ,r,. , r,.. 

aangrijppunten drukmeter 

-

H 4.Elektrische - kettingtakel 
~ ~ 

- 5. Contra gewicht ~ >--

De deeloplossingen zijn geselecteerd vanuit het PvE. Het uitgangspunt waarin wordt 

gesteld dat een hijsvoorziening self supporting moet zijn heeft de elektronische 

componenten uitgesloten. Alleen de kettingtakel wordt meegenomen, deze sluit aan op de 

huidige methode. 
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A. MIDDEL 

A 1 Tweesprong 

De tweesprong bestaat uit een oog met 

daaraan twee kettingen. Het oog wordt 

aan de hijshaak gekoppeld en de kettingen 

de hijsankers in het element. Om het 

element in diepterichting te kunnen sturen 

is een derde ketting benodigd, deze kan 

tevens aan het oog worden gekoppeld. 

De hijsankers worden op deze manier 

diagonaal belast, dit resulteert in grotere 

krachten in de kettingen. De hoek B tussen 

het element en de kettingen moet 

minimaal 30graden zijn, bij deze hoek is 

de kracht in de ketting 2x zo groot is als 

de verticale kracht in het hijsanker. 

Voordelen 

• Minimaal gewicht; 

• Minimale extra benodigde kraanhoogte. 

Nadelen 

• Toename belasting in ketting; 

• Voorzien heeft geen vaste vorm. 
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A 2 Evenaar 

Een evenaar is in essentie een hijsbalk 

tussen het element en de hijshaak. De 

evenaar wordt direct aan de kraan 

gekoppeld of met een vaste tweesprong . 

Het element wordt met twee 

kettingen/kabels loodrecht onder de 

evenaar gehangen. 

De evenaar kan worden uitvoert als 

staalprofiel, maar ook als een 

vakwerkligger. Het verplaatsen van 

zwaartepunt in de Z-richting kan voor 

knelpunten zorgen, doordat de evenaar 

dan excentrisch wordt belast. 

Voordelen 

• Lineaire belasting hijsankers; 

• Statische vorm. 

Nadelen 

• Extra benodigde kraanhoogte; 

• Extra gewicht; 

• Mogelijkheden in z-richting . 
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B. Actuator 

De hydraulische cilinder is een geschikte optie als actuator in de hijsvoorziening. 

Voor een begrijpelijk verhaal wordt eerst een korte inleiding op het onderwerp 

toegepaste hydraulische systemen gegeven. 

Inleiding hydraulische systemen 

Hydraulische systemen 

Een hydraulisch systeem bestaat 

normaliter uit 4 componenten: 

A. Energie drager 

B. Generator 

C. Motorisch deel 

D. Besturing en leidingen 

De hydraulische vloeistof kan worden 

gezien als brandstof voor het systeem. 

Door het onder druk te zetten wil het gaan 

stromen en oefent het een kracht uit op 

haar omgeving. De druk wordt gecreëerd 

door een generator, dit kan een pomp zijn. 

De kracht uit de vloeistof moet een 

motorisch deel in beweging zetten, dit kan 

een cilinder of motor zijn. Om het systeem 

te kunnen beheersen en voor het transport 

van de vloeistof zijn besturingselementen 

en leidingen benodigd. Een 

besturingselement kan een stuurventiel of 

een drukvat zijn. 
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Hydraulische cilinder aansturing 

C. 

D3. 

A. Hydrauliek olie 
B. Electrische aandrijfmotor 
C. Cilinder 
Dl. Stuurventiel 
D2. Leidingen 
D3. Drukvat 



Hydraulische cilinders 

In het nevenstaande figuur is aangegeven 

hoe is een cilinder is opgebouwd. De 

zuigerstang wordt in werking gezet door 

druk op de zuiger, deze druk wordt 

gegenereerd door de vloeistof. Bij 

beweging van de zuiger ontstaat aan een 

zijde druk en aan de andere zijde trek. De 

kracht kan worden bepaald door het 

zuigeroppervlak aan die zijde te 

vermenigvuldigen met de druk, ofwel: 

De wet van Pascal: F = P * A 

F = kracht in N 

P = druk in Pa 

A = zuigeropp . m2 

De cilinder kan op twee manieren worden 

aangedreven: 

1. Een lineaire kracht op de zuigerstang 

drukt de 

zuiger in of trekt hem uit; 

2. Met een externe energiebron wordt de 

vloeistof op druk gebracht. 

Bediening: Stuurventiel 

De hydraulische vloeistof in een systeem 

kan worden gestuurd met ventielen, deze 

zijn als kant en klare componenten 

beschikbaar. 

Een ventiel bestaat uit een blok met 

kanalen die onderling zijn verbonden. Door 

het blok loopt een cilindervormige schuif 

~ -~ -

01 i nderonderdelen 

0 _ l. Sta_rigeindbevestigi.!]g 

2. Olinderkon 
b 

3. Mantel 

4. Zuigerstang 

lr 5. Zuiaer 
rr 

b 6. Olinderbodem -
\9 

7. Boderneindbevestiging 
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waarmee de kanalen kunnen worden 

afsloten en geopend. De type aanduiding 

van een stuurventiel geeft het aantal 

poorten en het aantal standen van de 

schuif. De afgebeelde versie heeft 4 

poorten en 3 standen, ofwel een 4-3 

stuurventiel. Op het onderste figuur staat 

de schuif van het ventiel in de midden 

stand, dit is de gesloten stand. 

Voor de aansturing van de schuif bestaan 

drie opties: 

1. Elektronische met een servo of 

magneetveld; 

2. Handmatig met een hendel; 

3. Hydraulisch. 

Traditioneel werkt de schuif in extremen, 

open of dicht. Alternatief is een 

proportioneel ventiel, hiermee is de 

vloeistof geleidelijk te regelen. Een 

proportioneel ventiel heeft een conische 

schuif, waardoor de vloeistof variabel 

wordt gesmoord ofwel steeds meer open of 

dicht. 

Hydraulische systemen worden getekend 

met symbolen in nevenstaand figuur zijn 

belangrijkste symbolen aangegeven . 
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4 - 3 Stuurventiel 

1. Schuif links 
A - P en B - T geopend 

2. Schuif midden 
A, P, B, en T dicht 

3. Schuif rechts 
T - A en P - B geopend 

-r 
5 
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1 
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B 1 Hydraulische cilinders 

Compensatiecilinder 

In de tunnelbouw wordt gebruik gemaakt 

van een compensatiecilinder om de tunnels 

horizontaal te kunnen uitrijden en hijsen. 

De cilinder stelt de gebruiker instaat om de 

lengte van een hijsketting, belaste 

toestand, te verlengen. 

De cilinder werkt als volgt: 

1. Hydraulische vloeistof = olie 

2. Generator = 
zwaartekracht 

3. Motorisch deel = ciilinder 

4. Besturing en leidingen = 
stuurklep/drukvat 

De cilinder wordt belast op trek. Met een 

stuurklep wordt de cilinder opengezet. De 

olie loopt dan naar het drukvat, tot dat de 

stuurklep wordt gesloten . In onbelaste 

toestand vormt de opgebouwde druk in het 

drukvat de generator die de cilinder weer 

intrekt. 

Voordelen 

• Geen externe krachtbron; 

• Grote krachten soepel verplaatsbaar. 

Nadelen 

• Onder belasting alleen uitschuifbaar; 

• Afmetingen drukvat 

Hydraulische cilinder 

=a={> 

Veer 

F 
<) - • 
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Het principe van een compensatiecilinder 

kan ook worden toegepast zonder een 

drukvat, voordeel hiervan is dat het 

systeem compacter wordt .. Een drukvat 

biedt een buffer en tegendruk waardoor 

een onbelaste cilinder weer uitschuift . 

Alternatief is een (gas)veer en een 

smoorventiel. Met de besturing wordt 

bepaald wanneer en hoelang de cilinder 

beweegt. 

Randvoorwaarden bij het werken met een 

cilinder zijn dat deze alleen lineair mag 

worden belast, en dat de olie niet vrij kan 

terugstromen in de cilinder. 

Voordelen 

• Geen externe krachtbron; 

• Grote krachten verplaatsbaar 

Nadelen 

• Onder belasting alleen uitschuifbaar; 

• Inhoud cilinder achter zuiger is groter; 
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B 2 Hydraulische tandmotor 

Met een hydraulische tandmotor kan een 

draaiende beweging worden gecontroleerd. 

Met een tandmotor kan de afstand tot het 

element worden gevarieerd. 

De tandwiel motor is geschikt als deze 

wordt ingezet in passieve vorm. De as 

wordt aangedreven door het verplaatsen 

van het zwaartepunt. Door de pomp af te 

sluiten wordt de as vast gezet. Dit principe 

is mogelijk door de werking van de 

tandwielmotor: 

In de motor zijn twee tandwielen geplaatst 

die in elkaar grijpen. De hydraulische 

vloeistof stroomt onder druk tussen de 

tandwielen door, waardoor de wielen in 

beweging worden gezet. De externe as 

wordt aangedreven door deze tandwielen. 

Als de vloeistof wordt afgesloten worden 

de tandwielen en daarmee de as 

geblokkeerd. 

Randvoorwaarde is dat de vloeistof een 

hoge viscositeit heeft en dat deze onder 

hoge druk staat. 

Voordelen 

• Beperkte omvang; 

Nadelen 

• Opneembare kracht laag; 

• Zwaartepunt in lucht niet zonder 

19 



externe energie veplaatsbaar. 
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B 3 Verstelbare aangrijppunten 

Met de evenaar als uitgangspunt is het 

mogelijk verplaatsbare haken te gebruiken 

om de aanpikpunten te verleggen, of om 

het aangrijppunt van hijshaak te 

verleggen. 

Het bovenste figuur visualiseert een 

gedeelte evenaar met een haak. De haak 

omsluit de evenaar en zit opgesloten 

tussen twee nokken. De haak kan 

handmatig opzij tussen twee 

opeenvolgende nokken worden verplaatst. 

Door het gewicht van de last blijft de haak 

op zijn plaats. 

Op het onderstaande figuur is de haak 

vervangen voor een loopkat constructie. 

Deze constructie kan aan de boven of 

onderzijde van het element worden 

geplaatst. Het blok rolt op wielen over de 

evenaar. 

Onder de evenaar is een gatenbalk met 

een harpsluiting aangebracht. De gaten 

balk biedt de mogelijkheid het 

aangrijppunt op de evenaar te verplaatsen. 

Voordelen 

• Snel verplaatsbaar (onbelast); 

• Combinatie met de evenaar. 

Nadelen 

• Bepalen van de juiste positie tov . 

zwaartepunt; 
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• Stopmechanisme van de loopkat. 

Discrete verstelling 

Continue verstelling 
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C 1 Elektronische hellingmeter 

De gewenste stand voor het element is 

horizontaal, een logische redenering is om 

dit te meten met een (elektrische) 

waterpas. Met de waterpas kan de 

verdraaiing van het element worden 

gemeten, een elektische variant kan de 

exacte hoekverdraaiing weergeven. Het 

belangrijkste knelpunt van een elektrisch 

waterpas is het uitgangssignaal, het wordt 

alleen visueel weergegeven. Een 

uitleesbare variant van de waterpas is niet 

op de markt gevonden. 

Echter de toepaste technologie in een 

elektrisch waterpas is gebaseerd op het 

meten van de hellingshoek, ofwel een 

hellingmeter. 

Een hellingsmeter bepaald de hellingshoek 

uit de valversnelling, ofwel zwaartekracht. 

De zwaartekracht werkt loodrecht op de 

aarde, dit vormt het referentiesignaal van 

de meter. De hoek tussen een te meten as 

en het referentiesignaal wordt door het 

apparaat berekend, dit kan worden gezien 

als een vectorberekening. 

De hellingmeter is verkrijgbaar als los 

component. Belangrijke kenmerken zijn 

het aantal gelijktijdig te meten assen en 

het uitgangsignaal, zwart wit of 

proportioneel. Voor toepassing moet een 

elektronische systeem worden gebouwd. 
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Een combinatie met een Programmable 

Logic Controller is het meest voor de 

handliggend. 

Een tweede optie een auto leveller, deze 

wordt toepast bij stempelconstructies van 

werkplateaus en kranen. De werking is 

gebaseerd op die van een hellingmeter. 

Voor gebruik wordt een nul-as 

gekalibreerd, vanuit hier word de helling 

gemeten. Bij een afwijking wordt een 

correctiesignaal uitgezonden, dit proces 

herhaald zich tot de nul-as op de 

gekalibreerde positie is gesteld. 

Voordelen 

• Nauwkeurig meetproces(+/- 0,5°); 

• Losse sensor 

Nadelen 

• Samenstellen en programmeren vergt 

een specialist; 

• Combinatie met hydraulisch systeem 

vergt veel aandacht. 
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C 2 Bengel 

De scheefstand van het element of de 

evenaar is meetbaar met een slinger. De 

slinger is met een draaipunt aan het te 

meten vlak gemonteerd, aan de slinger 

hangt een voldoende groot gewicht. De 

slinger hangt altijd in een loodrechte lijn 

naar beneden, de hoek tussen deze lijn het 

element geeft de scheefstand weer. Een 

totale meetcomponent wordt ook wel een 

bengel genoemd. 

Het bovenste figuur geeft een variant van 

een bengel voor hydraulische aansturing 

weer. De werking is als volgt, de slinger 

drijft een cilinder aan. Als de slinger schuin 

hangt wordt de zuiger omhoog of omlaag 

bewogen. In de zuiger zit een doorvoer, 

deze kan de doorvoeren in de cilinder 

openen. Afhankelijk van de scheefstand 

wordt een doorvoer geopend of gesloten. 

De onderste figuur is een elektronische 

variant van een bengel, hiermee kunnen 

mechanische componenten worden 

aangestuurd. Deze bengel is opgebouwd 

uit een slinger en een potentiometer. Een 

potentiometer meet ten opzichte van een 

neutrale hoek de scheefstand en geeft dit 

weer als een elektrisch signaal. De meter 

wordt op het element bevestigd en draait 

in de zelfde hoek mee. De slinger zit 

bevestigd aan de meter en hangt altijd 

loodrecht naar beneden. De meter bepaald 

Bengel - hydraulisch 

oen 

Doorvoer 2 ( dicht)_ 

Zy_l_gerstang_ 
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het verschil tussen de neutrale stand en de 

slingerstand. 

Voordelen 

• Mechanische opzet ongevoelig voor 

storing 

• Compact component 

Nadelen 

• Nauwkeurigheid vertraagd systeem; 

• Statische toestand zeer smal 
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C 3 Stuurventiel als drukregelaar 

Een stuurventiel kan bij passieve 

toepassing worden gebruikt als 

drukventiel. Dit is een interessante optie 

wanneer het gaat om het nivelleren op 

basis van krachten. 

De toepassing als drukregelaar is 

uitgewerkt in het nevenstaande figuren. 

Hydraulische systemen worden symbolen 

getekend. Het getekende symbool geeft 

een 4 - 3 ventiel weer met een geveerde 

schuif. 

De werking van een druk gestuurde schuif 

is te zien op de schematische weergave 

onder het symbool. Het ventiel wordt 

belast door twee lijnen. De druk op de 

lijnen gesplitst in een doorgaande 

transport lijn en een afgetakte stuurlijn. In 

de neutrale stand wordt de schuif door de 

veren in het midden gehouden, waardoor 

de doorgaande lijnen zijn gesloten. 

Als het ventiel wordt geopend doordat de 

druk op lijnen niet meer gelijk is. De lijn 

met de grootste druk duwt de schuif uit 

het midden, hierdoor wordt de poort van 

de andere lijn geopend. De vloeistof kan 

nu doorstromen in een opvangbuffer. 

Wordt de druk op beide lijnen weer gelijk 

dan glijd de schuif naar de middenstand en 

wordt het systeem gesloten. 

4 - 3 Stuurventiel 

y 
T 

Dichte stand 

Geopende stand 

J 

Grootste druk f 
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Voordelen 

• Stabiel systeem, door continue druk 

• Compact component 

Nadelen 

• Nauwkeurigheid vertraagd systeem; 

• Werkt alleen bij een evenwichtsituatie 

met gelijke oliedruk. 
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3 Oplossing varianten 

In het schema met deeloplossingen zijn de mogelijke combinaties voor een 

hijsvoorziening aangegeven. Deze combinaties worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

Combinatie die het meest voldoen aan de uitgangspunten zijn volledig uitgewerkt, de 

overige zijn als concept met overzicht gegevens uitgewerkt. 
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3. 1 Zelfnivel/erende evenaar 

Principe 

De hijsvoorziening bestaat uit twee cilinders met een auto leveller. Het systeem 

verplaatst het zwaartepunt in de hijsvoorziening, door een cilinder te verlengen. Bij het 

hijsen worden de cilinders lineair op trek belast, deze trek genereert een kracht die wordt 

benut voor het uitschuiven. De auto leveller wordt aangebracht op het element en meet 

de scheefstand. De gemeten scheefstand wordt via een stuurventiel gecorrigeerd met de 

cilinders. 

De weergegeven hijsvoorziening in figuur XX is een variant voor de langsrichting. Voor 

het verplaatsen van het zwaartepunt in diepterichting is een extra derde cilinder 

benodigd, het principe verandert hierdoor niet. 
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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 worden de cilinders volledig ingeschoven. Vervolgens wordt het 

element aangekoppeld met de hijssleutels. De kraan kan nu het element O,Smeter hijsen, 

hierdoor wordt de hoekverdraaiing van het element zichtbaar. Vanaf dit moment treedt 

de auto level Ier in werking: de leveller meet de hoekverdraaiing in langs, optioneel in 

diepterichting, en regelt het stuurventiel in. Het ventiel zet een van beide cilinders open 

waardoor het element horizontaal zakt . De auto leveller meet gedurende het stelproces 

continu de hoekverdraaiing en blijft het stuurventiel van input voorzien . Als het element 

horizontaal hangt wordt het stuurventiel dicht gezet. 
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~ 
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Middel -Tweesprong 

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

van de actuators, de clinders, 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. 

Actuator - Cilinders 

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 . m2 

175 kN 

15* 105 Pa 

0,116 m2 

(17839 kg) 

(straal= 0,193m 1
) 

De cilinders zijn berekend op een maximale belasting van 175kN. De cilinder heeft een 

slag van 1000mm, wat tevens het bereik vormt, de totale inschoven lengte bedraagt 

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

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 - A4Hydrauliek 
Type - 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 = 1000mm 
Zuigerring opp = 1,155dm2 

Inhoud voorste compartiment.= 11,55Iiter 
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Sensor - Auto leveller met Proportioneel stuurventiel 

De auto leveller vormt de meetsensor en de processer 

van de hijsvoorziening. De meetsensor berekent de 

hoekverdraa iing aan de hand van de valversnelling. 

De gewenste horizontale lijn wordt ingeregeld als een 

gekalibreerde as, deze staat loodrecht op de 

valversnelling . De hoekverdraaiing wordt vervolgens 

berekend door een versnellingsmeter. Een Programmable 

Logic Controller (PLC) vormt de microprocessor van de auto leveller en deze verwerkt de 

output van de versnellingmeter. Met de "analoge"output van de PLC worden vervolgens 

twee stuurventielen aangestuurd . 

Deze proportioneel stuurventielen zijn direct op de 

cilinders gemonteerd. De ventielen hebben 2 standen 

en 2 poorten, het betreft 2-2 stuurventielen normaal 

gesloten. De 2 standen hebben de volgende werking: l \ 1 r 
1. Open a Cilinder vrij 

Cilinder vast 

F~ l 1 , -r Tl 1 2. Dicht 

Het ventiel wordt door de veer in een gesloten stand 

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

een elektrisch gestuurde magneet activator kan het 

ventiel worden geopend. Het ventiel 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 

lüliter aangebracht. Het drukvat compenseert het verschil 

tussen de inhoud van het voor en achtercompartiment, dit 

ontstaat doordat aan de voorzijde een zuigerstang meeschuift. 

Cilinder 
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De positionering op het element en de bevestiging aan het element is essentieel voor de 

nauwkeurigheid van de aansturing door de auto leveller. De positie van de leveller moet 

representatief zijn voor de te stellen positioneerpunten en het bevestigingsmechanisme 

moet vanaf de werkvloer kunnen worden gelost. 

Met beschikbare gegevens zijn de volgende componenten geselecteerd: 

Component 
Auto leveller 

Stuurventiel 

Magneet activator 
Drukvat 
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Type 
BPE IDXYmP 

HYDAC WK08W 

HYDAC AC/DC 
HYDAC lüliter 

Kenmerken 
Output 

Bereik 
Nauwkeurigheid 
Drukbereik 
Max doorlaat 
Input 
Middel 
Drukbereik 

0,SAmp (opt. interface SA) 
12 of 24 volt 

0,5° 
350bar 
191/min 
AC/DC lüvolt 
Stikstof 
tot S00bar 



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 0,5meter 

1.4 Element nivelleren 

Totaal 

57 seconden 

59 seconden 

36 seconden 

80 seconden ( 44 netto) 

196 seconden 

In bijlage xx is de tijdwaarneming opgenomen waarmee in hoofdstuk 6 de 

bewerkingstijden van de kraancyclus zijn bepaald. 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 lopen 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 gelijktijdig met het hijsen en verplaatst het zwaartepunt. De 

doorlaatsnelheid van het stuurventiel is maatgevend voor de nivelleertijd. Met een 

doorlaatsnelheid van 19I/min en een cilinderinhoud van 11,5Iiter vergt het nivelleren 36 

seconden. Echter de proportioneel schuif vertraagd het nivelleren exponentieel, daarom 

wordt een nivelleertijd van 80seconden aangenomen. 
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Kosten hijsvoorziening 

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

ontwerpkosten worden op 16manuur 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. 

Hoev. Eenh. Omschrijving Prijs/ Totaal 
Eenh. 

A. Ontwerp 960 
B. Componentkosten 

2 st Staalplaat drieh . 100/st. 200 
2 st. Pennen 30/st 60 
2 st . Stuurventielen 30/st 60 
3,8 m ' Kettingen 20/m' 76 
2 st . Cilinders 800/st 1600 
2 st . Auto leveller 247/st . 247 
2 st . Drukvat 100/st 200 
1 st . Powerpack 100/st. 100 

C. Productiekosten 1500 
TOTAAL C3157,00 
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3.2 Zelfnivellerende evenaar 

Principe 

De hijsvoorziening maakt gebruik van de gelijke horizontale krachten in de 

evenwichtsituatie die ontstaat als het zwaartepunt zich onder de hijslijn bevindt . Een 

tweesprong bevestigd aan een evenaar vormt het middel. In het aangrijppunt van de 

tweesprong op de evenaar treden continue horizontaal gerichte krachten op. Door de 

aangrijppunten op de evenaar te verplaatsen met deze horizontale krachten kan zonder 

externe energie het zwaartepunt worden verplaatst. De krachten worden beheerst met 

twee cilinders, deze kunnen gecontroleerd worden ingeschoven. Als sensor wordt een 

stuurventiel gebruikt, de grootste horizontale druk bepaald de stand van het ventiel. Bij 

evenwicht is de druk aan beide zijden gelijk. 

Drukvat 
Cilinder ~ Cilinder 

EVENAAR Stuurventiel 
IL..IL .11._L R 11,_,1._ ~ - -~~ 

Zw artepu nt 
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Werking 

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

buiten gedrukt, dit is de neutrale stand . Vervolgens worden de hijssleutels aangekoppeld, 

afhankelijk van de elementbreedte kan het aangrijppunt van de hijssleutels op de 

evenaar worden handmatig verplaatst middels haken. 

Nadat het element is aangepikt kan het omhoog worden 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 verkleind. Bij 

een evenwichtssituatie in horizontale druk komt het ventiel in de gesloten middenstand te 

staan. 

38 

Elemennype 

! -
~ Hijshaak 

511ndw,cn " zwenken heen 
gevelelement 1 .1 

1 
l1Craanm11cn1n1st 1<r;,<1n 
1 Allnp,k)(ele teur Commun,caue 

HI1svoorz~nm11 

H1Jsvoorz1enm9 
boven element 

Jnscnu,fs19n1u1I 

! 

'-----.----.,...., 
l Aanp1kkeleteur Mixer 

Element 
Aanpikken 

WerkmlJhlJSSleutels 

1 
1 Hijssleutels ' t AankoppelenI 

i - f 3 

l lCr11anmach1m5t Kraan 1 
1 Aanp,kkeleteur Communlcat,e 

Element 
aangepikt 

Element schuin 
11,lucht 

Element 
Hijsen 

Cilinder~ 
grootste druk 

Druk 1nc11inders 

Element 
Nivelleren 

1.5 i -- T 
2 Cilinder 

4 · 3 Stuurvent1,1 

Elementhorozontaal 



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 

worden 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 evenaar kan worden 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 XX. 

Een vakwerkligger voor deze situatie niet voldoende interessant, met een 

gewichtsbesparing van 30% en een kiloprijs, inclusief laswerk, van €7,50 ten opzichte 

van €2,50 per kilo voor een staalprofiel. 
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Actuator - Cilinders 

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

worden belast op druk. De hydraulische ol ie 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 0,06m2 

90 kN 

15* 105 Pa 

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

15* 105Pa ofwel 150bar is een veiligheidsbuffer ingebouwd, de druk werkelijke druk zal 

200bar bedragen. De cilinder heeft een slag van 1000mm, wat tevens het bereik vormt, 

de totale inschoven lengte bedraagt 1300mm. Bovenaan de zuigerstang zijn gelagerde 

ogen aangelast 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 onder kant 
C = Centrer ing flen s voorzijde en achte rz ijde 
F = Voetbevestiging 
/ G = Gelast oog met normaal lager aan stang 

Boring = 110mm 
Dikte zuigerstang = 60mm 
Slag = 1000mm 
Zuigerring opp = 0,668dm 2 

Zu iger opp = 0,95dm 2 

Inhoud achterste camp . = 9 ,Sl it er 
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Sensor - Stuurventiel als 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 1 

leiding naar het ventiel. Voor het ventiel wordt aan beide leidingen een afsplitsing 

gemaakt, een stuurlijn, elk 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 worden 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 start van het hijsen wordt belast, een schuin element met het 

zwaartepunt onder de hijslijn is namelijk ook in evenwicht. 

F~ 

-z =t ~11-= 1 [ l l 
Cilinder 1 Q Cilinder 2 

îNJtT îrt 
1 2 

- L -
t 

Lijn 1 = Lijn 2 Lijn 1 < Lijn 2 

._!.2 
J 
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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 xx 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 worden 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. 

Kosten hijsvoorziening 

De kostprijs wordt gevormd door de ontwerp-, 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. 
A. Ontwerp 
B. Componentkosten 

311 kg 
2 st. 
2 st. 
3,8 m l 
2 st . 
1 st . 

B. Productiekosten 
TOTAAL 
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Omschrijving 

HE-A 200 
Pennen 
Stuurventielen 
Kettingen 
Cilinders 
Drukvat 

Prijs/eenh 

2,50kg 
30/ st 
50/ st 
20/ m 1 

600/ st 
150 

Totaal 
960 

780 
60 
100 
76 
1200 
150 
1500 
C 4826,00 



3.3 Schaarevenaar 

Principe 

De hijsvoorziening verplaatst het aangrijppunt van de hijslijn ten op zichte van het 

zwaartepunt, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een schaarconstructie. Op de evenaar 

wordt een scharnierde balk bevestigd, deze wordt gecontroleerd door een cilinder. Door 

de hoek tussen de balk en de evenaar te vergroten verplaatst de hijslijn zich naar het 

midden van de evenaar. In het verplaatsingstraject loopt de hijslijn over het zwaartepunt, 

de evenaar en het element hangen dan horizontaal. 
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Werking 

De hijsvoorziening wordt aangestuurd met een potentiometer, die is bevestigd op de 

evenaar. Tijdens het terugzwenken van het geplaatste element naar het nieuwe 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 bevind is het niet mogelijk het element 

horizontaal te stellen. 

Bij het aanpikken worden de hijssleutels vastgekoppeld, afhankelijk van de element 

breedte kunnen de aangrijppunten van de hijssleutels handmatig worden 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. Door het eigen gewicht zakt de hijsvoorziening en draait de scharnierende 

balk met de hijslijn naar het midden van het element. De potentiometer meet continu de 

hoekverdraaiing, wanneer het element horizontaal hangt wordt een signaal afgegeven 

waardoor het stuurventiel zich sluit. 
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Middel - Evenaar 

De hijsvoorziening is gebaseerd op een evenaar met daaraan een scharnierde balk. De 

evenaar is gedimensioneerd op een HE-A 260, de scharnierbalk op een HE-A 160. De 

scharnierpunten zijn allen 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 

worden versteld, waardoor element met verschillende afmetingen recht onder de evenaar 

kunnen worden gehangen. 

Actuator - Cilinder 

De cilinders zijn dubbelwerkend, waardoor de hydraulische olie uit het voorcompartiment 

naar het achtercompartiment kan worden 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 meter 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 

0,196 m 2 

Pa 

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 = 1000mm 
Zuigerring opp = 1,915dm2 

Inhoud voor comp. = 19,lSliter 

www.a4hydrauliek.nl 
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Sensor - Potentiometer met Proportioneel stuurventiel 

De schuinte van de evenaar is representatief die van het element. Hierdoor is een stabiele 

basis gecreëerd 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 worden 

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 worden 

toegevoegd. 

Het proportioneel stuurventiel 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: 

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. Met een 

elektrisch gestuurde magneet activator kan het ventiel 

worden 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 

Cilinder 

of steeds meer open. Tussen een ventiel en de cilinder wordt een stikstof drukvat van 

lüliter aangebracht. Het drukvat compenseert het verschil tussen de inhoud voor en 

achter de cilinderzuiger. 

46 



Geselecteerde componenten: 

Component 
Potentiometer 

Stuurventiel 

Magneet activator 
Drukvat 

Tijd 

Type 
Helicalohm 
Potentiometer 

HYDAC WKOBW 

HYDAC AC/DC 
HYDAC lOliter 

Kenmerken 
Slag 

Bereik 
Drukbereik 
Max doorlaat 
Input 
Middel 
Drukbereik 

Meerslags 

360° 
350bar 
191/min 
AC/DC lOvolt 
Stikstof 
tot SOObar 

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 

90 seconden (50 netto) 

242 seconden 

In bijlage xx 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 worden 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. 
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Kosten hijsvoorziening 

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

ontwerpkosten worden op 16manuur vastgesteld, dit onderzoek kan als uitgangspositie 

dienen. De componentkosten zijn bepaald vanuit de marktprijzen, deze fluctueren per 

leverancier. Voor de productie is 1 dag ingecalculeerd. 

Hoev . Eenh . Omschrijving Prijs/eenh Totaal 

A. Ontwerp 960 

B. Componentkosten 1 st. Potentiometer 40 40 

500,4 kg HE-B 260 2,50 1251 

77, 5 kg HE-B 160 2,50 193,75 

2 st . Lager 80 160 

1 st . Stuurventielen 50/st 50 

2 m ' Kettingen 20/ m ' 40 

1 st . Cilinder 1000/st 1000 

1 st. Drukvat 150 150 

B. Productiekosten 1500 

TOTAAL C 5344,00 

3.4 
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Bijlage VIII 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Auto leveller BPE IDXYmP 
6-04-09 

Op de volgende pagina vind u het productblad van de voor de hijsvoorziening 

geselecteerde auto leveller. De leveller kan worden geleverd door het bedrijf 

Rubenpower BV. 
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Bijlage IX 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Ontwerpstudie klem auto leveller 
06-04-09 

Uit de studie naar de hijsvoorzieningen is de auto leveller als meest geschikte 

meetcomponent naar voren gekomen. Dit rapport beschrijft het ontwikkelingsproces van 

een klem die is ontwikkeld om de leveller op het element te bevestigen . 
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Ontwerp auto leveller 
- De ontwikkeling van een klem voor de bevestiging van de auto leveller -

Auteur : Thijs Schlief 

Datum 5-03-09 
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1 Ontwerpkader 

1.1 Ontwerpkader 

Een aangepikt element dat wordt opgehesen draait bij het loskomen van de grond met 

zijn eigen zwaartepunt onder de hijslijn. Bij vele elementen is het eigen zwaartepunt niet 

in exact in het midden tussen de hijsankers gepositioneerd, gevolg is een element dat 

scheef in de lucht komt te hangen. Voor het plaatsen moet het element horizontaal en 

loodrecht hangen, zodat het met een minimale speling tegen het nevenstaande element 

kan worden gepositioneerd. De auto leveller vormt de meetsensor en de 

besturingseenheid van de hijsvoorziening ofwel de leveller meet de schuinte en stuurt de 

cilinders aan. De leveller bepaald met een als valversnellingsmeter geprogrammeerde IC 

de hoekverdraaiing en daarmee de schuinte van het element. Vervolgens wordt door een 

Programmable Logic Controller PLC een uitgangssignaal gegeven waarmee de magneet 

activatoren worden aangestuurd. 

1.2 Variabelen 

De auto leveller wordt op het element bevestigd, in dit systeem zijn de volgende twee 

variabelen maatgevend. 

Assen auto leveller De autoleveller meet interne assen, de X-as en Y-as. Deze kunnen 

in iedere richting worden ingesteld. 

Positioneerpunten De postioneerpunten liggen op het element geven aan welke punten 

maatgevend voor het neerzetten van het element. De punten liggen 

op de zijkanten van het element. Bij het plaatsen moeten deze zijn 

zo verticaal mogelijk hangen. 

Met deze variabelen kan een systeem worden ontwikkeld voor het bevestigen van de auto 

leveller. De leveller moet zo worden bevestigd dat haar assen representatief zijn voor de 

positioneerpunten. Dit principe moet niet worden gezien als waterpas, het moet gelijk zijn 

aan de stand van het element. 
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1.3 Uitgangspunten 

Algemeen uitgangspunt is de toepassing van een auto leveller, deze wordt met een klem 

op het element bevestigd. 

De bevestiging van de auto level/er moet zo min mogelijk kritieke handelingen opleveren. 

Het aanbrengen van de leveller moet worden beperkt tot het vastklemmen en 

ontkoppelen. Bij voorkeur moet dit vanaf de werkvloer kunnen plaatsvinden, dus op de 

vrachtwagen of op de verdiepingsvloer. 

De klem moet op een eenduidige manier worden bevestigd. 

De bevestiging moet voor zich spreken en eenvoudig aan te brengen zijn. Door het aantal 

handelingen te beperken wordt hierop ingespeeld. 

De auto level/er moet met een nauwkeurigheid van 10mm werken. 

De leveller meet de stand van de zijkant van het element deze mag bij de montage niet 

meer dan 10mm ofwel 0,15° schuin hangen. Deze schuinte wordt bepaald door de 

nauwkeurigheid waarmee de leveller is bevestigd op het element en de interne 

nauwkeurigheid de leveller. 
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2 Ontwerpvarianten 

2.1 Posities auto leveller 

De auto leveller kan overal op het element worden aangebracht, hier wordt getracht de 

voor en nadelen van de posities in kaart te brengen. 

Voordelen Nadelen 

• Bovenzijde midden Bereikbaarheid Afstand tot positioneerpunten 

• Raamsparing In wagen niet bereikbaar Afstand tot positioneerpunten 

• Zijkant Klem op werkniveau Belemmering bij plaatsen tussen 

twee elementen 

• Bovenzijde hoek Uitlijnbaar met Bereikbaarheid vanaf werkniveau 

positioneerpunten 

• Binnenvlak Vrij oppervlak In wagen niet bereikbaar 

Afstand tot positioneerpunten 

• Bu itenvlak Vrij oppervlak Afstand tot positioneerpunten 

Vanuit het bovenstaande overzicht kan worden gesteld dat een positie op de bovenhoek 

de voorkeur geniet. De klem kan op de wagen worden gemonteerd, vormt geen opstakel 

bij de montage en kan worden uitgelijnd met de positioneerpunten. Doordat de klem 

direct wordt uitgelijnd met de positioneerpunten worden de productafwijkingen 

uitgesloten en leveren deze geen onnauwkeurigheden . De overige posities zijn minder of 

niet geschikt. 
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2.2 Ontwerp 1 U-profiel statisch 

2.2.1 Principe 

Dit ontwerp is neemt de bovenzijde van het 

element als uitgangspunt voor de auto 

leveller. De leveller wordt aangebracht op een 

u-profiel dat met nokken op het element 

wordt geplaatst. Het profiel wordt gefixeerd 

door de zwaartekracht. 

Uitbreiding is een instelbare variant, de nokken 

worden dan vervangen door twee stelbouten. 

In het profiel wordt een sleufgat opgenomen 

waarmee het kan worden uitgelijnd aan de 

bovenrand van het element. 

2.2.2 Werking 

De klem hangt aan de hijsvoorziening en wordt bij het aanpikken van het element op dat 

betreffende element gemonteerd. De klem wordt bevestigd door hem in het midden 

bovenop het element te leggen. Bij de intstelbare variant wordt het profiel uitgelijnd met 

het element door de stelbouten in te stellen. 

2.2.3 Maatnauwkeurigheid 

De onnauwkeurigheid van deze variant wordt beïnvloed door de product- en montage 

afwijkingen. De positioneerpunten liggen op de zijkant van het element, de afwijkingen 

tussen bovenzijde en zijkant worden geaccepteerd . Afwijkingen in de montage zijn 

afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de klem wordt aangebracht. 
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2.3 Ontwerp 2 Klemconstructie op binnenblad 

2.3.1 Principe 

Op de binnenzijde van het element wordt aan 

de rand een klem gemonteerd met daarop de 

auto leveller. De klem wordt met een bout aan 

het element vast gezet. Onder aan de klem is 

een stelbout opgenomen, door deze te 

verdraaien kantelt de klem ten opzichte van de 

element rand. Als de klem op spanning is 

gedraaid kan deze in langsrichting worden 

versteld, door de druk blijft deze gefixeerd . 

2.3.2 Werking 

In het element is een schroefhuls opgenomen waaraan de klem kan worden bevestigd. De 

klem wordt vastgezet met een bout. In diepterichting Z wordt de klem versteld met de 

ste lbout, in de langsrichting X door hem te verdraaiien . De bout waaraan de klem wordt 

vastgezet kan vooraf worden ingedraaid, de klem wordt vervolgens met een slobgat over 

de bout vastgezet. Met deze bevestigingsmethode is alleen het instellen een kritieke 

handeling. 

2.3.3 Nauwkeurigheid 

De klem wordt uitgelijnd met de zijkant van het element, hierdoor spelen 

productafwijkingen geen rol. De haaksheid van het element treedt op aan de onderzijde, 

dit kan tot gevolg hebben dat het element schuin boven de stelplaats hangt . Voor het 

plaatsen is echter prioriteit dat het element dicht op het nevengelegen element kan 

worden neergezet. De uiteindel ijke onnauwkeurigheid wordt bepaald door de 

nauwkeurigheid waarmee de klem wordt aangebracht . 
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2.4 Ontwerp 3 Klem op bovenhoek 

2.4.1 Principe 

De auto leveller wordt op een u-profiel 

gemonteerd, dit profiel wordt op de 

bovenhoek van het element vastgezet. Het 

profiel wordt uitgelijnd met een laser ten 

opzichte van de zijkant van het element. 

Voor de bevestiging is een op afstand 

bedienbare klemconstructie opgenomen. Een 

pen wordt met een veer op het element 

gedrukt, deze kan met een hendel worden 

ontkoppeld. 

2.4.2 Werking 

De auto leveller wordt op een U-profiel gemonteerd, het profiel valt over de bovenzijde 

van het binnenblad. Met een klemmechanisme kan het profiel op het element worden 

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

handbediende afstandsbediening te ontkoppelen. 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 is visueel waarneembaar en wordt middels het 

stelmechanisme uitgelijnd met de zijkant van het element. 

(1) ..., 
Ol 
0 
0 

.s:::. 
(1) ..., 

U) 

Uitlijn afstan_Q _ 
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1 
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2.4.3 Maatnauwkeurigheid 

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

zijkant van het element, om een maximale scheefstand van 10mm te kunnen bereiken. 

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

moet de zijkant van het element zo verticaal mogelijk hangen, om dicht op het 

nevengelegen element te kunnen worden geplaatst . 

3 Uitwerking definitief ontwerp 

3.1 Bepalen voorkeursontwerp 

Van de drie varianten wordt het ontwerp waarbij een profiel op de bovenhoek wordt 

geplaatst als meest geschikt gezien. Het ontwerp is in alle situaties onafhankelijk van het 

type element toepasbaar. Doordat de klem op de bovenhoek wordt gepositioneerd vormt 

het geen belemmering bij het monteren van de elementen. Een bijkomend voordeel van 

deze positie is dat het plaatsen van de klem in een gang met het aankoppelen van de 

hijssleutels kan plaatsvinden. 

3.2 Meetcomponent 

Als meetcomponent wordt een visueel waarneembare laser toegepast. Deze kan 

eenvoudig worden uitgelijnd met de rand van het element, door de stelbouten op hoogte 

te draaien. De klem wordt op de bovenzijde geplaatst maar doordat de laser wordt 

uitgelijnd met de zijkant is deze positie toch representatief voor het hele element. 

3.3 Stuurcomponent 

De autoleveller wordt als volgt 

geprogrammeerd in het programma 

Hyperterminal van windows. 

Signaal Betekenis Actie 
x- X-as te laag Cilinder 1 

Open 
X+ x-as te hoog Cilinder 2 

Open 
0 Veiligheid/stop Cilinders dicht 

Signaal _X-t_ 
· · ··· ~ naai 0 ,--~-~----~ ----'-, 

. 
L 

.. s;g·riààf x: · · · · ---. . . . .... 

Optioneel kan de Y as worden geprogrammeerd voor het stellen in diepterichting. 
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Bijlage X 

Titel: 
Datum: 

Omschrijving 

Berekening evenaar 
20-03-09 

Met een constructie-rekenprogramma zijn de afmetingen van de evenaar berekend 

zoals deze is ontwikkeld in de studie naar de hijsvoorzieningen. 
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l. 1 0 

ove r ig 
h/300 
0 . 0 

Ma t Pror.ielnaam Vloe i s p . Produ c ti e Min . dr s n. 
n r . (N / mm 2 ] me tho d e klasse 

HEA 180 235 Ge wa ls t 
ROND 35 235 Ge walst 

KNIKSTABILITEIT Ex t ra Ex tra 
s taaf l •y • Cl as s if. y l1t n1.1t ; y aan p . y Cl a °" if . z l 1tn .1 1t ; z aa np . z 

(ml s terke as (ml ( k N] zwa kke as [ml ( kN ] 

1 . 4 02 Ge schoo rd 1.4 02 0 . 0 Geschoord 1 . 402 o.o 
2 . 68 4 Gesc hoo rd 2 . 68 4 0 . 0 Geschoord 2 . 684 0 . 0 
1 . 967 Ge s c hoo rd 1. 967 0 . 0 Geschoord 1. 967 0 . 0 

4 l. 1 4 7 Ges choo r d 1.14 7 o. o Geschoord 1 . 14 7 0 . 0 
5 3 . 796 Ge s choo rd 3 . 796 0 . 0 Geschoord 3 . 796 0 . 0 

6 3 . 328 Ge s ch o ord 3 . 32 8 0 . 0 Geschoord 3 . 328 0 . 0 

KIP STABILITEIT 
staa f Plts . 1 gaf fe l Kipsteu nafs t a nden 

aa ngr . (ml (ml 

!.O 'h bove n : l. 40 1 ,4 01 
o nder : 1. 40 1 , 40 1 

!. O• h bov e n : 2 . 68 2 , 68 4 
o nder : 2.68 2 , 684 

l.O • h boven : 1. 97 1 , 967 
o nder : 1. 97 1, 967 

1. O•h bove n: 1. 1 5 1 , 14 7 
onder : 1.1 5 1 , 147 

5 l. O•h boven : 3 . 80 3 , 796 
onder : 3 . 8 0 3 ,7 96 

6 O. O• h boven : 3 . 33 3 , 32 8 
o nder : 3 . 33 3 , 328 

TOETSING SPANNINGEN 
s taa f Ma t BC Sit Kl Pl a ats No rm Art i ke l Fo rmule Hoogs te toe t sing Opm. 

n r . u.c . (N/mm' ] 

St aa f i s o nbelas t 57 
2 Staa f 6771 1 2 . 1. 1 (1 2 . 1- l b ) 0 . 1 32 31 
3 Staaf 6771 1 2 . l.l (1 2 . 1- l b ) 0 . 11 7 28 
4 Sta a f i s o nbe l as t 57 
5 Be g in 6770 ll. 2 . 1 (1 1. 2- 1 ) 0 . 675 159 

6 Begin 6 77 0 ll. 2 . 1 111. 2- 1 ) 0 . 806 189 
Opme rkinge n: 
1 57 ] S t aa f i s ( na ge no e g) o nbe l ast . 

Bl ad : 4 

Re l : 3 . 7 3a 9 mr t 2009 




