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1 INLEIDING 

1.1 OPDRACHT 

De Stichting Produktontwikkeling Betonmortel (SPOB) heeft behoefte aan 
informatie ten aanzien van de uitvoeringsaspecten van het gebruik van 
hoogvloeibaar beton (HVB) op de bouwplaats en wenst daartoe studie te laten 
verrichten. 

Thema's die in de studie nadrukkelijk aan de orde dienen te komen, zijn: 

• verwerkbaarheid en de positieve effecten daarvan op: 
• de kwaliteit van de arbeid; 
• de kosten; 
• de organisatie van de stortcyclus; 

• nieuwe mogelijkheden ten aanzien van storttechniek en (alternatieve) 
bouwmethoden; 

• logistieke aspecten; 

• arbo-zaken. 

De uit te voeren studie dient inhoud te geven aan tenminste deze aspecten. 

Het onderzoeksrapport moet als basis kunnen dienen voor gerichte 
uitvoeringstechnische en beslissingsondersteunende informatie voor 
functionarissen van het uitvoerende bouwbedrijften aanzien van het gebruik van 
HVB op de bouwplaats. 
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1.2 ONDERZOEKSOPZET EN AANPAK 

De studie is aangepakt via verschillende wegen: 

• Literatuuronderzoek 
Bestudering van bestaande (relevante en actuele) literatuur (nationaal en 
internationaal) op het terrein van hoogvloeibaar beton; 

• Procesanalyse 
Procesanalyse naar te vetwachten effecten van de inzet van HVB in 
vergelijking bij de gangbare werkmethode in het gietbouwproces. Deze 
procesanalyse heeft in eerste instantie plaats gevonden op basis van enkele 
bouwprojecten, waarvan de noodzakelijke projectdocumenten beschikbaar 
zijn. Het eerste project is en (uitgevoerd) tunnelgietbouwproject, waarbij 
speciaal de aandacht is gericht geweest op de tunnelbeuken, vloeren en 
wanden. Het tweede ( deel)project is een gedeelte van de gevels van een 
kantoorgebouw (eveneens uitgevoerd). Daarbij is gesimuleerd, dat de 
gerealiseerde prefab betonnen gevelelementen vervaardigd zouden worden 
met behulp van in situ HVB. Beide voorbeelden zijn geanalyseerd aan de 
hand van bestek en tekeningen en een gesprek met een uitvoeringsdeskundige 
van elk van deze projecten. Ze hebben gediend om meer inzicht te krijgen in 
het uitvoeringsproces waarbij HVB wordt verwerkt. Met name de 
produktiemiddelen (materieel, materiaal en arbeid) die veranderen in het 
HVB-produktieproces ten opzichte van NVB hebben de aandacht gehad. De 
resultaten van deze onderzoeksactiviteiten zijn vetwerkt in de processchema's 
in dit rapport en in paragraaf 4.3: 'Kwantitative effecten van het gebruik van 
HVB'. In bijlage 2 bij dit rapport is enige projectinformatie omtrent de beide 
proefprojecten opgenomen. 
Uit de analyse komt op een algemene manier naar voren welke verschillen er 
ontstaan bij het werken met HVB en welke de effecten zijn op de inzet van 
de produktiemiddelen materiaal, materieel en arbeid. 

• Toetsing 
Door middel van een studiebijeenkomst (op 9 juli 1996) zijn de verkregen en 
gepresenteerde inzichten uit het literatuuronderzoek en de procesanalyse 
getoetst door specialisten uit de praktijk van het uitvoerende bouwbedrijf 
en/ of betonwereld. 
De deelnemers aan deze studiebijeenkomst zijn deskundigen/specialisten uit 
de Nederlandse bouwpraktijk, die ervaring hebben met of specifieke kennis 
hebben van hoogvloeibaar beton. In veel gevallen zal die ervaring en kennis 
betrekking hebben op de toepassing van hoge-sterkte-beton. De deelnemers 
aan deze bijeenkomst( en) zijn in overleg met SPOB aangezocht. Zie ook het 
schema op de volgende pagina. Het verslag van deze studiebijeenkomst is in 
een afzonderlijke bijlage opgenomen. 
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ProJect 1 
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De op deze wijze verzamelde en gegenereerde informatie is verwerkt tot dit 
studierapport Door de verschillende procesanalyses uit deze studie te 
combineren met de uitkomsten van de studiebijeenkomst en de (schaarse) 
gegevens uit de literatuur ontstaan conclusies met betrekking tot de effecten van 
HVB op het produktieproces op de bouwplaats. · 
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2 HET PRODUKTSYSTEEM 
'HOOGVLOEIBAAR BETON' 

Hoogvloeibaar beton (afgekort HVB) is de aanduiding van een produktsysteem 
voor verdichtingsvrije beton. Eén van de belangrijkste kenmerken is de relatief 
hoge vloeibaarheid ( uitvloeimaat van groter dan 600 mm) en het zelfverdichtend 
vermogen, waardoor verdichten van vers gestort beton niet of nauwelijks meer 
nodig is. Het voorkomen van bleeding en ontmenging vergt de nodige aandacht 
en ook nabehandeling kan speciale aandacht vragen. Dit geeft al aan dat in 
termen van arbeidsinzet, arbeidsomstandigheden en kwaliteit waarschijnlijk 
aanzienlijke voordelen te behalen zijn. Met name het produktieproces op de 
bouwplaats (bekisten, transporteren, verwerken, afwerken en ontkisten) is 
hierbij interessant. 
HVB kan in prinCipe voor alle sterkteklassen van dit moment worden ingezet. 
Voor de produktie van gebouwen lijkt de toepassing in het middengebied 
(sterkteklasse B25/B35 en een uitvloeimaat>600 mm) hiervan erg relevant. 
Ten aanzien van de betontechnologische aspecten (mengselsamenstellingen) 
wordt momenteel veel studie verricht en is er op korte termijn uitzicht op 
volledig beheerste technologie. Dat betekent concreet dat vanaf dat moment HVB 
verkrijgbaar is in verschillende sterkteklassen en met verschillende consistenties. 

Er ligt een relatie tussen de begrippen Hoog-Vloeibaar-Beton (HVB) en Hoge
Sterkte-Beton (HSB). In het veld van sterkteklassen en consistentie bestrijken 
zij deels gemeenschappelijke stukken. In het algemeen gaat wel op dat HSB niet 
hoog-vloeibaar hoeft te zijn en dat HVB niet van een hoge sterkteklasse hoeft te 
zijn. Zo vervult HVB een nuttige functie in gevallen, dat de betonsterkte niet 
bijzonder hoog hoeft te zijn, maar wel de vloeibaarheid, bijvoorbeeld in verband 
met de hoge dichtheid van wapeningsconstructies. Bij HSB staat de hoge 
toelaatbare drukbelasting voorop; bij HVB is dat de hoge mate van 
vloeibaarheid. 
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3 LITERATUURSTUDIE 

Het zoeken is erop gericht een actueel overzicht te verkrijgen van nationale en 
internationale infonnatie in artikelen, tijdschriften, boeken en dergelijke ten 
aanzien van HVB. 
Het zoeken naar infonnatie over HVB is speciaal gericht op toepassingen in de 
B&U-bouw en met name ten aanzien van uitvoeringsaspecten. 
Gericht zoeken naar infonnatie op basis van tennen als 'vloeibeton' of 
'zelfverdichtend beton', al dan niet vertaald, levert weinig infonnatie op. Dat 
geeft al aan dat de specifieke infonnatie, zoals hiervoor omschreven, niet zo 
gemakkelijk beschikbaar komt. 
Daarom is er op een iets andere manier gezocht. Er is gekeken naar allerlei 
soorten 'bijzonder beton', zowel in de B&U-bouw als in de civiele sector. Dat 
levert aanzienlijk meer aangrijpingspunten op. 
De speurtocht naar Nederlandse infonnatie levert in eerste een verzameling 
documenten op, die met name handelt over hoge-sterkte-beton in diverse 
consistenties. Er dient binnen dit pakket een selectie plaats te vinden op het 
aspect 'hoge vloeibaarheid' (voor zover daar sprake van is). 

Het blijkt dat er zich binnen dit infonnatiepakket wel infonnatie bevindt die 
bruikbaar is met betrekking tot HVB, maar de conclusie moet luiden dat er ten 
aanzien van de verwerking van HVB op de bouwplaats weinig gestructureerde 
infonnatie voorhanden is. De wel beschikbare infonnatie is qua infonnatie
inhoud beperkt tot enkele 'bekende' gevallen in Nederland. 

De in het kader van deze studie verzamelde literatuur op dit gebied omvat het 
volgende: 

1 Een literatuurlijst uit artikelen, tijdschriften en boeken, Nederlands. 

2 Een verzameling knipsels uit onder meer Cement, Concrete, brochures, 
Cobouw, Bouwwereld, dagbladen, Bouwadviseur, SAOB-rapport. 

3 Samenvattingen van 97 verschillende documenten (internationaal) die 
geselecteerd zijn op 'bijzonder beton'; 

In bijlage 6.1 is een overzicht opgenomen van de literatuur onder 1 en 2; de 97 
verzamelde samenvattingen zijn (om praktische redenen) in een afzonderlijk 
verslag gebundeld. · 
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4 PROCESANALYSE 

4.1 INLEIDING 

Om een gedetailleerde analyse van het gietbouwproces op de bouwplaats te 
maken, is een schematechniek (IDEF) gebruikt, waarbij in een 
procesbeschrijving systematisch aan de orde komen: invoergegevens, 
uitvoergegevens, sturingsmechanismen en hulpmiddelen Daarmee wordt inzicht 
gegeven in de produktiemiddelen die bij een deelproces ingezet worden. Vanuit 
algemene procesbeschrijvingen van gietbouw zijn van enkele belangrijke 
bouwdelen (wanden, vloeren en tunnelbeuken) concrete procesanalyses 
vervaardigd. Dit is gebeurd op basis van projectinformatie van enkele 
uitgevoerde bouwwerken. Het eerste project is de produktie van een groot aantal 
woningcasco's, die zijn geproduceerd met verschillende werkmethoden: 
gietbouw wanden, bekistingsplaatvloeren en tunnelgietbouw.Het tweede project 
is een kantoorgebouw, waarbij met name is gekeken naar de vloeren en de 
gevelelementen (zie ook bijlage 6.2). In dit laatste project is vooral geanalyseerd 
welke consequenties het zou hebben indien de prefab gevelelementen zouden 
worden uitgevoerd in HVB (als dragende gevels). 
Informatie vanuit de genoemde projecten is gebruikt om de analyseschema's zo 
realistisch mogelijk te maken ten opzichte van de te verwachten werkelijkheid bij 
gebruik van HVB. 

De waarde van de analyseschema's ligt in de weergave van de inzet van 
produktiemiddelen per activiteit als onderdeel van het produktieproces. Op die 
manier kunnen de produktiemiddelen (materiaal, materieel en arbeid) aan nadere 
beschouwingen onderworpen worden. Van daaruit zijn de bestaande 
werkschema's (strokenplanningen) van de desbetreffende processen 
geanalyseerd op te verwachten wijzigingen indien HVB zou zijn toegepast. 
Daarmee ontstaat inzicht in de effecten van gebruik van HVB op de organisatie 
op de bouwplaats en de produktietijd (per cyclus). 

In de navolgende paragrafen zijn de belangrijkste processchema's van de drie 
bouwdelen (vloeren, wanden, tunnelbeuken) opgenomen. Deze schema's 
vormen de basis voor een nadere kwantificering van de produktiemiddelen in 
geval dat HVB gebruikt zou worden. Daarmee ontstaat een inzicht in de effecten 
van HVB op het produktieproces (gietbouw) op de bouwplaats. 
Het blijkt dat de exacte kwantificering per produktiemiddel in zijn algemeenheid 
niet is aan te geven. De getrokken conclusies zijn dus ten aanzien van de inzet 
van produktiemiddelen ook voornamelijk kwalitatief van aard. 
De procesanalyse gebeurt op basis van een schematische techniek, waarvan het 
principe hierna staat afgebeeld. 

7 
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4.2 PROCES 'MAKEN BETONVLOER' 

Het proces 'Maken betonvloer' is opgedeeld in zeven verschillende 
deelprocessen (deelprocessen Bl tot en met B7) zoals afgebeeld in het 
boomschema hierna. Een deelproces kan weer bestaan uit weer een verzameling 
deelprocessen. Zo bestaat het deelproces B2 'Maatvoeren' uit vier afzonderlijke 
deelprocessen (2.1 tot en met 2.4). 
Elk proces en deelproces (op alle niveaus) is uitgebeeld door middel van een 
rechthoek met daarin de naam van het deelproces (bijvoorbeeld 'B-0: Betonvloer 
maken'. 

80 BETONVLOER 
MAKEN 

85 Storten 86 Verharden 87 Ontkisten 
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11 \\ I \~ 11\ I/ \\ 
1.1 12 1.3 1.4 1.5 

6.1 62 
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Bij elk deelproces is aangegeven welke produktiemiddelen nodig zijn voor het 
maken van de vloer (materiaal, materieel en arbeid) en met behulp van welke 
stuurinformatie het produktieproces gestuurd kan worden (bestek, tekeningen en 
dergelijke). Het resultaat van een dergelijk proces is een gerede vloer van beton. 
Door middel van onderstrepingen is aangegeven bij welke van de middelen in 
principe veranderingen naar voren komen bij gebruik van HVB. deze 
kwalitatieve benadering \Wat verandert er?') wordt verderop in dit rapport 
aangevuld met kwantitatieve effecten \Hoe lang duurt het?' en 'Hoeveel kost 
het?'). 

Deze detailling van het produktieproces schept de mogelijkheid om gedetailleerd 
per deelproces (of activiteit) aan te geven op welke wijze de veranderingen (van 
NVB naar HVB) hun effect hebben en op welke plaats in het produktieproces 
dat gebeurt. 
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DUCB --------Bouwen met hoogvloeibaar beton--------

Op de navolgende pagina's is het proces 'Betonvloer maken' verder 
gedecomponeerd in alle relevante deelprocessen. Het boomschema hiervoor 
geeft een overzicht van de gebruike coderingen en de structuur van de 
decompositie. 

Elk deelproces in de overzichten is volgens de processystematiek voorzien van 
invoer- en uitvoergegevens: 

• inkomende pijl van links: invoergegevens (materialen); 

• inkomende pijl van boven: documenten die het proces sturen (zoals een 
bestek); 

• inkomende pijlen van onderen: hulpmiddelen zoals materieel en arbeid; 

• uitgaande pijl van rechts: resultaat van het ( deel)proces, bijvoorbeeld een 
betonvloer. 

Bij elk produktieproces zijn deze gegevens zo concreet mogelijk benoemd en 
onderstreept in die gevallen dat er een verandering optreedt indien HVB wordt 
toepast in plaats van NVB. 

Ter afsluiting van de weergaven van het produktieproces wordt steeds een 
werkschema (in de vonn van een strokenschema) gepresenteerd van het 
desbetreffende deelproces. Daarin staat uitgedrukt hoeveel tijd elk deelproces in 
beslag neemt en hoe de produktiecyclus in elkaar zit. 
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C UCB --------- Bouwen met hoogvloeibaar beton---------

Werkschema voor het 'Maken betonvloer' 
Bovenaan: globaal. Onderaan: gedetailleerd. 
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C UCB --------- Bouwen met hoogvloeibaar beton---------

4.3 PROCES 'MAKEN BETONWAND' 

(zie ook de toelichting onder 4.2) 
Het proces 'Maken betonwand' is opgedeeld in acht verschillende 
deelprocessen, uitgebeeld in acht rechthoeken in het schema. Bij elk deelproces 
is aangegeven welke produktiemiddelen nodig zijn voor het maken van de wand 
(materiaal, materieel en arbeid) en met behulp van welke stuurinformatie het 
produktieproces gestuurd kan worden (bestek, tekeningen en dergelijke). Het 
resultaat van een dergelijk proces is een gerede wand van beton. 
Door middel van onderstrepingen is aangegeven bij welke van de middelen in 
principe veranderingen naar voren komen bij gebruik van HVB. 
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CUCB --------- Bouwen met hoogvloeibaar beton---------

Werkschema voor het 'Maken betonwand' 
Bovenaan: globaal. Onderaan: gedetailleerd • 

WANDMAKEN .. ... 
1 Uitzetten l 

!. 

2 Belelsten stelwand 

3 Waoenen 

4 Beidsten sluitwand 

5 Storten beton 

! 6 Verharden 

7 Ontkisten ~··.""' .... ·········-·· 
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

' ' 
P'"' ' P'"' 

1.1 opladen peilmaat 

' : 
12 bepalen referentie punten 111 ' ' 

: 
; 

1.3 uitzetten referentie lijnen • 
1.4 bepalen positioneringspunten m ' ' ' 
1.5 hoogte bepalen ~ 
22 positioneren t.o.v. x-as I 
2.3 positioneren t.o.v. y-as :P ' 
2.4 positioneren t.o.v. z-as 

! 
I! 

; 
: 

2.5 te lood stellen la i : 

2.6 stelwand fixeren m i 
2. 7 sparing en kopschot aanbrengen lli ! 

3.1 wapeningsnet aanbrengen 

32 In te storten voorzieningen aanbr. 

3.3 wapenlngskorven. haarspelden, ed .. fl~. 

4.1 wil uit bekisting verwijderen Hl 
42 positioneren t.o.v. x-as I IJ 

i 
4.3 positioneren t.o.v. y-as ! 1!!1 
4.4 positioneren t.o.v. z-as 

I m ; 

4.5 sluitwandfixere i li!J -
5.1 beton aanvoeren 

I 
I ~····-. 

~· : 

52 beton storten I p,~~~T-~ ... :1__ 

5.3 !rillen beton I ·~·-·-. : . ··; ! 
I 

6.1 voorzieringen tbv verharding I !l::!!!f 

62vemarden ~ ! 
7.1 schoren en koppeingen lossen I I 
7 2 bekisting helen en lossen I tt i 
7.3 bekisting weghijsen '1!1 111 I 
7.4 conus en centeringen verwijderen fi ; &I 
7.5 bekisting schoonmaken a' ~ 

. 7.6 bekistingsolie eenbrengen _._ ___ .. I .. __..L-IL_ --- -- - -· 
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C UCB ---------Bouwen met hoogvloeibaar beton---------

4.4 PROCES 'MAKEN TUNNELSEGMENT' 

(zie ook de toelichting onder 4.1) 
Het proces 'Maken tunnelsegment' is opgedeeld in zeven verschillende 
deelprocessen, uitgebeeld in zeven rechthoeken in het schema. Bij elk 
deelproces is aangegeven welke produktiemiddelen nodig zijn voor het maken 
van het tunnelsegment (materiaal, materieel en arbeid) en met behulp van welke 
stuurinformatie het produktieproces gestuurd kan worden (bestek, tekeningen en 
dergelijke). Het resultaat van een dergelijk proces is een tunnelsegment van 
beton. 
Door middel van onderstrepingen is aangegeven bij welke van de middelen in 
principe veranderingen naar voren komen bij gebruik van HVB. 

CO BETONNEN 
TUNNELSEGMENT 

MAKEN 

7~ 
C4 Wapenen CS Storten CS Vernarden C7 Ontkisten 
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./.1 \\\. ./! )\.( \/l! ~ ~ //1\\ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

2.1 22 2.3 2.4 2.5 

;1/1\ 
3.1 32 3.3 3.4 3.5 

6.1 62 
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Handgereedschap 
Vlechtlang 
Trilnaald 
Rei/Spaan 
Verwaqpm 
IsolatiekapPen 
AldêkZetl 
HggcJtu!srfiiiesr 
"Kntbbef" 

Betonnen 
tunnelsegment 
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C UCB --------- Bouwen met hoogvloeibaar beton---------
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Werkschema voor het 'Maken tunnelsegment' 
Bovenaan: globaal. Onderaan: gedetailleerd. 

TUNNELSEGMENT MAKEN 
I""' -

1 Uilzetten r:.:a 1';1 fil 1!!'!1 
2 Belelsten tunnel 1 FJa i 

3 Wapenen wanden en vloer 1 ' a ' ' 
,, ;.·. ·. ; 

4 Bekis1en lln1el 2 ' Dm ' ' 
I 

5 Wapenen wand en vloer 2 I . I 

6 Bekis1en tunnel 3 en kopwand I I -' 
I 

7 Storten beton I ' ---
8 Vernarden beton 

-~ 
I ' I I 

9 Ontlcisten lilmil ' ,_E l!:!l:i-

.... _._ 

7:00 8:00 9:00 10:00 tt:OO 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 : I ' 

: i ~ - : 
: 1.1 opladen peimaat ' ; : 

L 1 2 bepalen referentiepunten • I I I 

I 

I& ' ~ 
; 1.3 uitzetten referentieüjn I 

: 

' IJ 
! ! 1.4 bepalen posltioneringspunten ; ; ; 

I ; lel 
I 

1lf flil : i 1 .5 bepalen hoogte i I : 

!2.1 positioneren lo.v. x-as i I ' I I ; 
I 

I !I IJ ' ' 22 positioneren lo.v. y-as 11 i ; 

2.3 positioneren lo.v. z-as I r i ;, [ ' 

I r l : 
I r . 2.4 te lood stelen 1 ! 

!2.6 fixeren bekismg I ; I I : 

j3.1 kopschot en sparingen aanbr. 

I 
I 

1:111 61D 
; 

' I -- I 

j 32 wapeningenetien aanbr. 

. 3.3 korven, e<l. aanbrengen I -~ 
I i aal I 

3.4 in te storten voorzieningen aanbr. I '&I! 
! 4. t sparingen aanbrengen ~ 

: 

' 111:111 
I i ' 

: 
B ' : 4.2 ondernet aanbrengen I I!! 

i : 
. 

~ ; 4.3 supporten plaatsen -· I 
' 6 ! IS 4.4 In te storten VOOf2ieningen aanbr. I ; 

I 

14.5 bovennet aanbrengen ! : 
.D m 

J5.1 beton aanvoeren ! 
! ~ ! .,.... .... : ·. 

i 52 beton storten ·-
I ! . 

5.3 beton lriUen ! 
I I : 5.4 afwerlten betonoppervlak ! i ; 

! i ' ' 
~ 6. t voorzieningen tllv velharding aanb. i ; 

' 
; 
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~.~ ... · 

62 verharden beton ~· ; I ~ 
I 

ll I ! I 
7.1 vetwarming YefWijderen i I 
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4.5 KWANTITATIEVE EFFECTEN 
VAN TOEPASSING VAN HVB 

In de procesanalyses is aangegeven op welke wijze het gebruik van HVB het 
produktieproces beïnvloedt. Deze kwalitatieve aanduiding kan gecompleteerd 
worden met kwantitatieve effecten. Kwantitatieve effecten worden uitgedrukt in 
kosten en wel het verschil in kosten tussen een bouwdeel dat geproduceerd is 
met NVB en een bouwdeel dat geproduceerd is met HVB. 
Met behulp van enige proefprojecten (zoals omschreven in bijlage 6.2) zijn deze 
kostenverschillen niet-projectspecifiek berekend voor een wand, een vloer en 
een kolom. 

De verschillende bouwdelen hebben onderstaande afmetingen. 
Wand: lengte 9,60 m, hoogte 2,60 men dikte 0,23 m. 
Vloer: lengte 9,60 m, breedte 5,40 m, dikte 0,18 m. 
Kolom: hoogte 2,60, doorsnede 0,35 x 0,35 m. 

De berekeningen zijn relatief, dat wil zeggen dat alleen verschillen zijn 
meegenomen (uitzonderd 'koop beton') en ze gelden voor één bouwdeel. 
Voor de bewerkingsduur is uitgegaan van een nominale schatting ( storttijd per 
bouwdeel), een pessimistische schatting en een optimistische schatting. 

Als extra variabele zijn de kosten voor de bouwkraan meegenomen; de kosten 
voor de bouwkraan zijn in de 'staart' van de begroting opgenomen (bijvoorbeeld 
onder Algemene Bouwplaatskosten) of de kosten voor de bouwkraan zijn direct 
aan het desbetreffende bouwdeel toegerekend (inzet gedurende de 
bewerkingstijd). 

Deze kwantitatieve overwegingen leveren een aantal gevoeligheidsanalyses op, 
die hierna zijn opgenomen in vijf tabellen. De eerste vier tabellen geven inzicht in 
de kostenverschillen tussen gebruik van NVB en HVB (per bouwdeel, met 
diverse varianten); de vijfde tabel geeft een samenvatting daarvan. 
Bij de genoemde uitgangspunten en aannamen valt hieruit te concluderen, dat 
gebruik van HVB in een aantal gevallen goedkoper zal zijn dan gebruik van 
NVB; dat geldt met name voor het bouwdeel wand en het bouwdeel vloer. De 
kraankosten zijn daarbij een belangrijke factor; de bewerkingsduur (storten) en 
de daarbij behorende inzet van de bouwkraan kunnen doorslaggevend zijn. 
Verder valt op, dat deze omslag plaats vindt op het moment dat de kosten van de 
betonspecie ('koop NVB' en 'koop HVB') aan elkaar gelijk gesteld worden. Dat 
is in deze vorm een indicatie, dat het gebruik van HVB financieel haalbaar kan 
zijn, mits het materiaal niet duurder is dan NVB. 

De hier gepresenteerde berekeningen zijn globaal en algemeen. Per uit te voeren 
bouwproject (of bouwdeel) zal een projectspecifieke berekening gemaakt moeten 
worden. Daarbij kunnen de berekeningen in dit rapport als basis dienen. 
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Normaal Vloeibaar beton vs Hoog Vloeibaar Beton; gevoeligheidsanalyse 

A standurd uurloonkosten en kosten koop beton 

r~ij· · ii5iiiJili!li;ll·'!!t~o•iii,.i'inlll~r!ml!llKoot>!ii1!il;!Jl~v~!i8ii!li·lili!I~Koot>!!lii120ill~llllllllillll 
Ultpng..,..m ... 
v..-~ I 100 por- (40 uur Inzeil. I 2.5(11uur 
V~go'ikgo_, 

Goijlco boldltingon"""' NVB on HVB 

Beton 
Botci&ting 

5,75 m3 
2"25 m2 

NVB Storten met lwbet 10 miN'kubel (I kubel• 1 m3) • glob .. l1 uur 

Koop beton 

Ploeg 3 rnan 

Gebruik .. rdlchtlngsa-ratuur (I 2,50 por uu~ -
HVB Gebru;t botonpomp: 20 tot 25 min (max 112 uur) 

Koop beton 
Ploeg 2 men 
Aftapen: 112 mu • I 1.5.• 
Extra reinigen, manuren en materieef (post) -
Beton G,35 m3 
8otcistlng 52m2 
,..,."_~Ie qu koeton gelijk goh.-, 

NVB S1oMn mot kubot: 10 mWI<ubol (I llubol • I m3) • globoal gs min. 

Koop beton 

Gebruik vltdichtingsapp.~r~tuw (f 2,50 per uur) 

Ploeg 3rnan -
HVB Goi>.Uk botonpcmp: '""" 112 UIK 

Koop beton 
Ploeg 2 mon 
Attapen: 112 mu • f 1 0,• 
Extra reiNgen, mlnuren en tn118rieet (poll) -
Beton 
8ol<illing 

0,32 m3 
3.85 m2 

NVB Sloflan mot kubol: 10 miMwbol 

Koop boton 

Gol>ruilt -.tlcMngoopporatuur (12.50 por~ 

Ploeg 3 rnan -
HVB Gebruik botonpomp: ci1<a to mln. 

Koop beton 
Ptoog2man 
Aftapen: 114 mu • t S.• 
Extra Nfnfgen, l!\lnuren en meteriNI (poaQ -

kolom I kolom 2 ltolom 3 

K 

-

50 mln. 60min. 10 mln. 

883 883 883 
138 185 183 

2 3 3 
0 0 0 

20 mln. 30 mln. 40 mln. 
1150 11 so 1150 

37 55 73 
43 43 43 
80 80 80 

0 0 0 
,fi"'qi~~M:M'f1l",:..:.~~~t't'1~:~.:"<'~:t~;î.>;~~-'i't1 

,. "!W~~;m]1;ê'~.;"'~ ' ''.:'f::""f'f'WTf1 

.. 

85 min. 115 mln. 

1403 1403 

2 3 
158 174 

0 

20 mln. 30 mln 
1870 1870 

37 55 
38 38 
40 40 

0 0 

5 min. 10mln. 

48 48 

0 0 

14 28 

0 0 

5mln. 10 min. 
64 84 

g 18 
te tg 
20 20 

0 0 

kolom! kolom 2 

105 mln. 

40 min. 

15 min. 

15 mln. 

kolom 3 

1403 

3 

183 

0 

1870 
73 
38 
40 

0 

48 
1 

41 

0 

84 
28 
te 
20 

0 

NVB 

IHVB 

NVB 

HVB 

HVB 
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Normaal Vloeibaar beton vs Hoog Vloeibaar Beton; gevoeligheidsanalyse 

B ---IA.• ....,,10.-v.leogd. 

~iim!liM_',m~ ... ~~&~~ ~..., Koop' NV8 I Koop HV8 , 
---· 2oo I 

utt_....,mon 
Verdlchtlng~tuur: t 100 per w..- (40 uur Inz.-I) • t 2.5CYuur 
vema~IIOil<~ 
Goijko _.._, _,.. NVB on HVB 

NVB Storten met k.IJbtit 10 mirv'kubel (1 kubel • 1 m3) • globlal1 uur 

Koop beton 

Ploeg 3man 
GebNik verdlchtingsapparatuur (I 2.50 per uur) 

Bouwkrun 

HVB Gobnlik bolonpomp: 20 101 25 mln (rno 112 uur) 

Koop beton 
p,o.g 2 man 
Atcepen: 112 mu + t 15.• · 
Extra ntinfoen. rn&l'\4ftn en materieel (pos1) 

Bouwkraan 

Beton 
-..g 

D.35 m3 
52m2 

NVB S1orten met kubtt 10 minlkubel (1 kubera 1 m3) • globaal t5 min. 

Koop beton 

Getlruitl; verdlchtingupperaM.r (f 2.50 peor UUJ) 

Ptoeg 3 man 

kolom 1 kolom 2 

85 mft. 05 min. 105 mln. 

uo3 uo3 ••o3 
2 3 

142 158 175 - 0 0 
--~,, ... ............ _ 

HVB GebrUl< botonpomp: c:io:o 1/2 uur 
Koop bolon 
Aoeg2man 
Attapen: 1/2 mu + t 1 0,• 
Extra rei'\ágen, manuren en materieel (poat) -

0.32 m3 
3.65 m2 

NVB Stonon mot twbol: 10 minll<ubol 

Koop beton 

Gobruit< venlichtingMppata.,ur ~ 2.50 I* uur) 

Pbtg 3mln 

HVB GebNik l>olonpomp: ci<"ca 10 min. 

Koop boton 
Ploeg 2 man 
Att.pen: 1/4 mu + f s •• 
Ex1ra roönigon. manuren on rnateriNt (poot) -

20 mln. 

1870 
33 
35 
40 

0 

5mln. 

48 

0 

13 

~p,..,:.:0_0:: ~ w,.~lit'$=~ii'( 

5min. .. 
a 

18 
20 

0 

lsolgm t 

30 mln CO mln. 

1870 
50 
35 
•o 

10 min. 15 min. 

48 

0 

25 

JO mln. 15mln. 

84 
17 
18 
20 

0 

kotom 2 kpfgm 3 

1870 
67 
35 
40 

0 

48 

1 

38 

84 
25 
18 
20 

0 

HVB 

HVB 
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Normaal Vloeibaar beton vs Hoog Vloeibaar Beton; gevoeligheidsanalyse 

c 

Uttg•ngepunten 
Verdichdng~app.ratuur: f 100 per WMk (40 uur Inzet) • t 2.5G'uur 
V-rdlnganotw;d goijk gehouden 
Goljkel>oldR>gon voor NVB on HVB 

5,75 m3 
2"25 m2 

NVB Storten met kublt 10 minlk.ubel (1 kubet • t m3) • ~al 1 uur 

Koop beton 

Plcog3man 

GebruUc vardiçhtingsaw-r~~tuur (I 2.50 per uur) 

Bouwtuaan 

HVB Gebruik betonpomp: 20 tot 25 mln (max 112 uur) 

Koop beton 
Ploeg 2 man 
Aftapen: 1/2 mu + I 15,• 
Extra reinigen, manun~n en materieel (post) -
S.ton 0,35 m3 
Boklsling 52 m2 
Atw.rkan vloaroppeMak qu kosten g~ijk gehouden 

NVB Stoften met kubel: 10 minlkubel (1 kubel • 1 m3) • globael iS mln. 

Koop beton 

Gebruik venlicllting~apparatuur ~ 2.50 por wr) 

Aoeg3man -
HVB Gebruik betonpomp: c:irta 112 uur 

Koop belon 
Pleeg 2 man 
Att.p.": 1/2 mu + f 10,• 
Extra reinigen, manuren en meleriHI (post) -

NVB Slonon motlwbel: 10 -
Koop beton 

o.bMk vefdlch!lngsapparatuur (I 2.50 per uur) 

Pleeg 3mon -
HVB Goórulk botonpomp: clr<a 10 mln. 

Koop beton 
Ploeg 2 man 
Attap«a: 1/4 mu + I 5.• 
Extra Ninlgen, manuren en materieel (poll) -

KoopHVB 
HiP 

50 min. 

20 mln. 

es mln. 

20 mln. 

110 mln. 

863 

138 

2 

30mln. 
863 

37 
43 
80 

95mln. 

1403 

2 

158 

0 

30 min 
1403 

37 
38 
40 

0 

70 mln. 

863 863 

185 183 

3 

40mln. 

883 463 
55 73 
43 43 
80 80 

105 mln. 

1403 1403 

3 3 
174 183 

0 0 

~mln. 

1403 1403 
55 73 
38 38 
40 40 

0 0 
.. ~~»ll~>~'f';t~?fil~.,........J;~~t;Î:S~ 

~flz~~~~~l~, ~ ~~ (SiP~*71"--~~k:'~~ 

Smin. 10 mln. 15mln. 

48 48 48 

0 0 1 

14 28 41 

0 0 0 

' M"l;i'ili#!fD"MK.t 

Smln. 10 rmn. 15 min. 
48 48 48 
u 18 28 

1U 1U 1U 
20 20 20 

0 0 0 

NVB 

I 
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Normaal Vloeibaar beton vs Hoog Vloeibaar Beton; gevoeligheidsanalyse 

D kolten K- Beton geliJk ~ .., I 1110,• por m3 on --Gil I 10,-. 

Bt_I!JIIil!5 ~~~~ •• , 

Uttgangepunten 
Vonlicllllng-ur. I 100 por- (40 uur Inzet) •12.~""' 

V~IIOijkge-
Goljl<o _.._,"""' NV9 on HVB 

5,75 m3 
2'2S m2 

NVB Stott.n !MI kubel: 10 mlnlkubel {1 ku~ • 1 m3) • gtoba-' 1 uur 

Koop beton 

Ploeg 3 man 

Gebruik ~tingsapparatuur (I 2.50 per Uut) 

Bouwluun 

HVB Gebruik betonpomp: 20 tol 25 min (mu 1/2 uur) 
Koop beton 
Ploeg 2rnan 
Attapen: 1/2 mu + I 1 5,• 
Extra~. manuren~ mat~ {poll) -
Beton D.35 m3 
Bok;.ttng 52m2 
Alworkon ~k qu kosten gelijk gohouden 

NVB Stott.n rn.t tube1: 10 mlnlkubel (1 kubel • 1 m3) • globaal OS min. 

Koop beton 

Gobnrit< vonliclltingoopparo....,. (I 2.50 por uur) 

Plosg3mon -
HVB Gebruik bolont>C>f'"V- cin:o 112 ""' 

Koop beton 
Ploeg 2 mon 
AftapMI: 1/2 mu + I 1 0,• 
Extra rtinfgen, manuren en ma'-riMt (peet) -

0,32 m3 
US m2 

NVB SJorten mot lrubol: 10 mlrJ!wbol 

Koop beton 

Goi>Nik~PI>'""Iuur(I2.SO por,..) 
Ploeg 3 mon -

HVB GoCnJUc boton!>oml>: cin:o 10 mln. 

Koop beton 
Ptoeo2man 
Attaperr. 114 mu + t 5.• 
Extr. reinigen, manuren tn maleritel (poll) -

85 mln. 

20 mln. 

Smln. 

Smln. 

1403 

2 
142 

0 

1403 
33 
35 
40 

0 

OS mln. 

30 mln 

1403 

3 
158 

0 

1403 
50 
3S 
40 

0 

!OS mln. 

.CO min. 

U03 

3 

175 

0 

1403 
87 
35 
40 

0 

, .... 

10 mln. 15 mln. 

41 41 48 

0 0 I 

13 25 38 

0 0 0 

10mln. IS mln. 
48 48 48 
e 11 2s 

18 18 18 
20 20 20 

0 0 0 

kptom 1 

HVB 

HW 

HW 

~----'HVB 



Kostenverschillen tussen NVB en HVB 

NVB-HVB=verschll in kosten tussen NVB en HVB 

Indien NVB-HVB positief is, dan Is HVB goedkoper dan NVB (getint) 

Bedragen in guldens per bouwde;:-e::..ol ___________ _____, ..-----------------. 
I Kraankosten In 'staart' 11 Kraankosten toegerekend 

Bouwdeel Wand 
I BewerkingstiJd (storten)l J==.....:..:..;.:..:..:..:...._-+=-:::.......:..:..:.:.:..:..:~........,:-=--:..:..:..:..:.::..:...._---1 r7..:.0_m...;.;.;.;.in"-. ---------t 

Bouwdeel Vloer 

NVB-HVB ·225 
NVB-HVB -21 6 
NVB·HVB 

NVB-HVB 

I Bewerkingstijd (storten) I r=.....:..:..;.:..:...:..:..._;..::.;:::.......:..:..:.:.:..:..:~+:...::..::.....:..:..;.:..:..:..:....--t l-'1....:;.0..;;..5....;.m,;_i..;.;n.;_. -----------t 
NVB-HVB 

NVB-HVB -432 
NVB·HVB +44 
NVB·HVB a..:+....;;3....;;6 __ __....= 

Bouwdeel Kolom 
I Bewerkingstijd (storten)l 

NVB·HVB 

NVB-HVB 

NVB-HVB 

NVB-HVB 

5 min. 
-50 
-49 
-34 
-33 

10 min. 
-45 
-45 
-29 
-29 

-292 
-301 

15 min. 15 min. 
-40 -40 
-40 -40 
-24 -24 
-24 -24 

Variant A 
Uurloonkosten f 55,= 
Koop NVB f 150,=/m3 
Koop HVB f 200,=/m3 

Variant B 

Uurloonkosten f 50,= 

Koop NVB f 150,=/m3 
Koop HVB f 200,=/m3 

Variant c 
Uurloonkosten f 55,= 
Koop NVB f 150,=/m3 

Koop HVB f 150,=/m3 

Variant 
A Variant 0 
8 Uurloonkosten f 50,= 
c Koop NVB f 150,=/m3 
D Koop HVB f 150,=/m3 

c 
c 
n 
CJ 

ID 
0 

~ 
CD 
:::J 

3 
CD -:T 
0 
0 
ca 
< 
0 
CD 
ëT 
I» 
I» 
~ 

CT 
CD -0 
:::J 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 ALGEMEEN 

Toepasbaarheid van HVB is zinvol voor situaties waarin de hoge vloeibaarheid 
tot zijn recht komt: hoge wapeningspercentages en moeilijk 'bereikbare' plaatsen 
en complexe betonvormen. Met moeilijk 'bereikbare' plaatsen worden die 
plaatsen bedoeld die als gevolg van de detaillering slechts op een moeilijke 
manier zijn vol te storten en! of te verdichten. Met name verticale bouwdelen 
komen hiervoor in aanmerking: wanden, kolommen, dragende gevels en 
penanten. Bij horizontale bouwdelen (vloeren, al dan niet op grondslag) kan het 
zelfnivellerende effect nuttig zijn. Dit laatste is relevant bijafwerk-enlof 
druklagen op constructieve vloeren. 
Ten aanzien van de noodzakelijke nabehandeling van RVB-vloeren is de kennis 
en ervaring nog niet verder ontwikkeld dan het 'nathouden' van het oppervlak. 

Kansen voor een (ruimere) toepassing van HVB liggen zowel in de 
woningbouw als in de utiliteitsbouw. Zowel constructies die volgens de 
tunnelgietbouwmethode zijn vervaardigd als vertical~ bouwdelen (wanden, 
kolommen) komen daarvoor in aanmerking. 
In de utiliteitsbouw liggen de mogelijkheden ruimer; bouwdelen zijn vaker 
complex van vorm en! of moeilijk bereikbaar tijdens de uitvoering. 

Naarmate er in het produktieproces op de bouwplaats meer aandacht komt voor 
de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsomstandigheden (al dan niet van 
overheidswege opgelegd), stijgen de toepassingsmogelijkheden van HVB. 

Ontwerpers van gebouwen zijn over het algemeen onvoldoende op de hoogte 
van de mogelijkheden van HVB; kennisoverdracht in die richting is dus nuttig. 
Dit speelt een rol zodra het 'produktsysteem HVB' daadwerkelijk op de markt 
IS . 

5.2 TEN AANZIEN VAN DE EIGENSCHAPPEN 

Het zelfnivellerende effectvan HVB kan vooral benut worden bij de produktie 
van vloeroppervlakken. 
Het ontbreken van de noodzaak tot verdichten kan tot zijn recht komen in zowel 
verticale als horizontale bouwdelen. Met name in verticale bouwdelen is extra 
aandacht vereist voor de beheersing van de stortsnelheid en storthoogte. 
HVB vloeit dermate ver uit, dat het vullen van bekistingsgedeelten onder 
bijvoorbeeld raamsparingen probleemloos kan verlopen, mits het vultempo 
daarop aangepast is. 

50 



C UCB --------Bouwen met hoogvloeibaar beton--------

5.3 TEN AANZIEN VAN DE INZET VAN MATERIEEL 

Het verwerken van HVB kan in principe met het gangbare materieel geschieden. 
Ten aanzien van het transport naar de bouwplaats dient goed rekening gehouden 
te worden met de maximale vullingsgraad van een truckmixer (effect van 
klotsende betonspecie); eventueel dient de truckmixer aan de achterzijde van een 
deksel voorzien te worden. Het is niet ondenkbaar om voor dit transport een 
gesloten tankwagen in te zetten, die voorzien is van een soort 'roerwerk'. 

Het transport op de bouwplaats kan zowel met een kubel , met een betonpomp 
als met behulp van een stortgoot geschieden. Bij gebruik van een kubel dient 
erop toegezien worden, dat de stortklep goed sluitend is en gemakkelijk 
bedienbaar (bijvoorbeeld hydraulisch) door een man. 
Ten aanzien van de kierdichtheid van de bekistingen is tenminste extra aandacht 
vereist; in een aantal gevallen zullen kieren nadrukkelijk gedicht moeten worden. 
Onderzocht dient te worden in welke mate HVB-specie zogenaamde 
zelfdichtende eigenschappen heeft. Dit dient te gebeuren in relatie tot ook de 
mengselstabiliteit en de mate van 'bleeding' . 

De samenstelling van HVB-specie brengt met zich meer dat het gebruikte 
materieel direct na gebruik grondig gereinigd moet worden. Ten opzichte van 
'gewoon' beton vraagt dit meer aandacht. Men dient ernaar te streven het 
schoonmaken zo dicht mogelijk bij de verwerkingspiek te doen plaats vinden. 

5.4 TEN AANZIEN VAN DE INZET VAN ARBEID 

Toepassing van HVB op de bouwplaats heeft een gunstige invloed op de 
kwaliteit en de kwantiteit van de arbeid. Ten aanzien van de kwaliteit kan gesteld 
worden dat er een 'onaangename taak' (het verdichten met een trilnaald) 
nagenoeg geheel vervalt en dat het verwerken van de HVB-specie over het 
algemeen lichter is; de overige werkzaamheden ondergaan niet of nauwelijks 
veranderingen. Gemiddeld gezien wordt de arbeid lichter. Kwantitatiefkomt er 
een voordeel naar voren indien de totale hoeveelheid arbeid minder wordt 
doordat het verdichten kan vervallen. 

Het vervallen van de verdichtingsarbeid brengt verder met zich mee dat de 
overlast door lawaai van materieel (trilnaald) ook minder wordt 
Door deze wijzigingen kan de stortploeg bij HVB tenminste een persoon minder 
omvatten. 
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5.5 TEN AANZIEN VAN DE LOGISTIEK 

Gebruik van HVB brengt de noodzaak tot wat meer aandacht voor de 
goederenstroom met zich mee: het transport naar de bouwplaats vereist de 
nodige aandacht en nagegaan dient te worden in hoeverre de consistentie tijdens 
het transport contstant blijft of in welke mate die aan veranderingen onderhevig 
IS. 

Door de hoge vloeibaarheid van HVB zijn er minder verplaatsingen van de 
betonpomp nodig en dus ook minder opstelplaatsen. Dit heeft een gunstige 
invloed op de bouwplaatsorganisatie. 
Bestellen (en in mindere mate) afroepen van de RVB-specie bij de betoncentrale 
vraagt een grotere deskundigheid van de werkvoorbereider/inkoper met 
betrekking tot het formuleren van de specificaties van de speciesamenstelling, 
stortsnelheid, mate van vloeibaarheid en dergelijke. 

5.6 TEN AANZIEN VAN DE WERKVOORBEREIDING 

Gebruik van HVB hoeft niet te betekenen, dat er sneller geproduceerd kan 
worden op de bouwplaats; slechts in gevallen met een speciesamenstelling die 
daarop gericht is, kan er sprake zijn van enig voordeel in dit opzicht. 
Een verhoogde verhardingssnelheid, die leidt tot een vroeger ontkistingstijdstip 
heeft binnen de gangbare 24-uurscyclus geen effect op de totale bouwtijd. De 
'winst' van het gebruik van HVB moet dus vooral gezocht worden in de 
bezetting van de stortploeg (een man minder) dan in een effectieve versnelling 
van de produktiecyclus. Pas bij een halvering van de cyclustijd (naar 12 uur) is 
een duidelijk effect op de bouwtijd van een project waarschijnlijk. 

5.7 TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN 

Berekeningen van kostenverschillen tussen een bouwdeel dat vervaardigd is met 
HVB en een bouwdeel dat vervaardigd is met NVB, laten zien dat er enkele 
belangrijke variabelen zijn: de toerekening van de kosten van de bouwkraan en 
de kosten van de betonspecie. Naarmate de produktie van een bouwdeellanger 
duurt, neemt de invloed van de materieelkosten toe (tijdsafhankelijkheid). 
De berekeningen laten zien, dat er met HVB goedkoper bouwdelen 
geproduceerd kunnen worden, mits de kosten van de betonspecie (NVB en 
HVB) tenminste gelijk zijn. Met name bij het bouwdeel 'Wand' en het bouwdeel 
'Vloer' liggen bij enkele varianten kostenvoordelen van HVB. Het bouwdeel 
'Kolom' scoort in HVB in geen enkele variant gunstiger dan een kolom in NVB. 
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5.8 TEN AANZIEN VAN DE INTRODUCTIE 

Bij de introductie van HVB op de Nederlandse markt is het van belang om de 
inspanningen vooral te richten op de kwaliteit van het produktieproces (inclusief 
de factor arbeid) en het produkt Zowel het gerealiseerde bouwdeel met HVB als 
het produktieproces op de bouwplaats kunnen door toepassing van HVB aan 
kwaliteit winnen. Dat geldt met name ten aanzien van bijvoorbeeld 
luchtinsluitingen, vulling rond sparingen, voorkomen van grindnesten, de 
zelfnivellerende eigenschappen en het ontbreken van de noodzaak tot verdichten 
van de verse betonspecie. De eventuele extra materiaalkosten (betonspecie) 
spelen bij deze overwegingen een secundaire rol. 

De voordelen van de toepassing van HVB komen extra duidelijk naar voren, 
indien grote hoeveelheden worden toegepast, speciaal in wanden en vloeren. 
De produktie van de betonspecie, het transport , de verwerking en ook de 
afwerking van ter plaatse vervaardigd betonwerk is ook voor HVB in handen 
van diverse en verschillende participanten in de bouwbranche. 
Kwaliteitscontrole en -garanties zijn niet altijd eenduidig hanteerbaar. Een aantal 
gesignaleerde knelpunten kan voorkomen worden indien de levering, 
verwerking en afwerking van HVB in handen van één gespecialiseerde 
marktpartij ('leverancier/verwerker HVB ') komt Deskundigheid bij de 
verwerking van het nieuwe produktsysteem is dan gewaarborgd; controle en 
garanties liggen eenduidig. De taak van het uitvoerende bouwbedrijf wordt 
daarmee eenvoudiger. 
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BIJLAGE 6.2.B: KANTOORGEBOUW ARNHEM 
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