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The air is an endless ocean, which 
touches the door of every house 

This ocean needs a workable airship, 
which is able to sail this ocean 

The vision of Sir Georg Cayley 
Air Transportation Pioneer in the year 7 8 7 6 
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Vooraf 
In deze bundel zijn is de handleiding opgenomen die hoort bij het 
afstudeerverslag 'De zeppelin in de bouw'. Deze handleiding bestaat uit 
meerdede delen: 

In het eerste deel van deze handleiding wordt een uitleg gegeven over de 
positie van het keuzemodel binnen het transportproces en het opstellen van 
het transportplan. Vervolgens wordt uitleg gegeven over hoe het model 
werkt. Tenslotte wordt er een hoofdstuk besteed aan een uitgebreidere uitleg 
over de scenario's die in het model worden gebruikt. 
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1 Het keuzemodel 

Het in deze handleiding 
besproken keuzemodel kan 
niet los worden gezien. Het 
moet worden beschouwd als 
onderdeel van een 
transportplan volgens de SHA 
methode. Deze methode 
werkt met zes stappen. In de 
eerste drie stappen worden 
gegevens verzameld. In 
stappen vier en vijf worden 
deze gegevens bewerkt en in 
de zesde stap wordt het plan 
beschreven. Het keuzemodel 
moet worden gezien als 
onderdeel van stap vier, het 

De zeppelin in de bouw - Handleiding 

Keuzemodel 
voor 

trnn.<>nnrtsn:mnrin 

analyseren van de Afbeelding 1. 1: Transportplan volgens SHA 
bewegingen. Tijdens deze methode 
stap wordt gekeken hoe 
bouwdelen naar en op de bouwplaats kunnen worden getransporteerd. Het 
keuzemodel bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte worden 
gegevens ingevoerd; in het tweede gedeelte wordt een aantal kenmerken 
van de vier scenario's gevisualiseerd. In dit gevisualiseerde deel wordt in 
eerste instantie aangegeven of het transport met een zeppelin of een 
vrachtwagen mogelijk is. Vervolgens wordt een aantal economische 
aspecten berekend, die de gebruiker moeten ondersteunen bij de keuze 
voor één van de vier scenario's. 
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2 Gebruik 

2.1 Voor het gebruik 

De minimale eisen die aan de computer worden gesteld om gebruik te 
kunnen maken van het model zijn: 
Pentium 1 00 MHz 
8 MB intern geheugen 
Microsoft Windows 95 
Microsoft Office 97 inclusief Excel 

2.2 Opstarten 
Het model kan worden opgestart door de bijgeleverde diskette in het 
diskettestation van de computer te plaatsen. Kies vervolgens 'start', 
'uitvoeren' en type "a :\model.xls" 
Het model wordt nu opgestart. 
Het volgende scherm verschijnt in beeld 

Invoer gegevens 
p -
Elomont Gewicht ....... - Hooglo __, 

~d 

__ ._ 

km 

km 

uur 

fl""'km I 
uur 

Figuur 2. 7 Beginscherm model 

2.3 Invoer gegevens 
De gegevens die in het model worden gebruikt zi jn al bekend geworden bij 
eerdere stappen van het transportplan . In het model moeten de volgende 
gegevens ingevoerd worden. 

• Projectgegevens: hieronder vallen het projectnummer, de naam van het 
project, het bedrijf en de datum. 
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• Materiaalgegevens: Hieronder vallen het gewicht, lengte, breedte en 
hoogte van de te transporteren elementen, alsmede de hoeveelheid 
elementen en de montagetijd per element. 

• Routegegevens: Plaats van herkomst, plaats van bestemming en afstand. 
Hierbij wordt zowel de vliegafstand en de wegafstand ingevoerd. De 
vliegafstand is de afstand die de zeppelin moet afleggen, de wegafstand 
is de afstand die de vrachtwagen moet afleggen; dit kan langer zijn in 
verband met rijverboden . 

• Kosten . Aangezien de kosten van een transport met een vrachtwagen op 
veel verschillende manieren wordt berekend; het is onder meer 
afhankelijk van hoeveel elementen per transport kunnen worden 
vervoerd; is ervoor gekozen om de kosten van het transport per 
vrachtwagen per project in te kunnen voeren . De kosten kunnen worden 
ingevoerd per uur, per ton, per kilometer of per tonkilometer, afhankelijk 
van de beschikbare gegevens. 

De selectiecriteria van de gebruiker worden niet in het model ingevoerd. 
Aan het eind bepaalt de gebruiker op welke criteria de uiteindelijke selectie 
plaatsvindt. Het is echter aanbevolen om de selectiecriteria van tevoren vast 
te stellen . 

Invoer gegevens 

- Projectgegevens -
Materiaalgegevens 

Routegegevens 
w.p!!tand 

Luclillito tand km 

uur 

uur 

Kostengegevens 

uur 

Figuur 2.2: Invoeren gegevens 
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2.4 Resultaten 
De resultaten van het keuzemodel worden weergegeven in een scherm zoals 
afgebeeld in afbeelding 2 .2 . Wanneer onder in het scherm op de tab 
resultaten wordt gedrukt verschijnen deze in beeld . 

Transportwijze 

Resultaten 
wel 
wel 
wel 
wel 

trlditioneel trans rt ogelljk 
een element direet in werk 
meer elementen direct in=wertl'-----:---4 
meer elementen o laan"'----' 

L.:.IT.:;:ra~n•:.~:po.:::rtw.:..::.:.&ljz==•~~_.::.;tra::.:~:::Js~::=ta.:..:;~e::.:n~__;K;.::os:.::t=en:.;___._...:.T.:;:ra~nsporttijd 

I 
Traditioneel 
zonder 
monteren 

I Met zeppelin 1 I 
deel monteren 

I Met zeppelin 
meerdelen 
opslaan 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

r--Ol uur 
r--O.mm 

r--O~u~r 
r--O.mm 

r--Oiuur I 
r--Otmm I 

1--__;0I~~r 
1---0.mtn 

Figuur 2.2 Resultatenscherm van het model 

In de eerste plaats wordt aangegeven of het mogelijk is om een bepaald 
scenario te gebruiken voor het transport van de ingevoerde bouwdelen naar 
de bouwplaats. Indien er meerdere scenario's mogelijk zijn worden de 
economische aspecten aantal transporten, kosten van het transport en 
benodigde tijd aangegeven. 

2 .5 Interpretatie door gebruiker 
In het model wordt een aantal aspecten van het transport naar de 
bouwplaats in beeld gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende 
transportscenario's naast elkaar te zetten en de voor en nadelen tegen 
elkaar af te wegen. Op dit punt dient het model als ondersteuning voor het 
maken voor de keuze van het transportscenario. 
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2.6 Aanpassen ontwerp 
Indien de bouwdelen niet getransporteerd kunnen worden volgens één van 
de scenario's moeten de afmetingen van de elementen worden aangepast 
of het model wordt beëindigd. 
Indien na het vergelijk van de verschillende scenario's geen duidelijke keuze 
kan wordengemaakt tussen de verschillende scenario's, kan er worden 
teruggekoppeld waarbij het project wordt aangepast. Het ontwerp moet dan 
zodanig worden aangepast dat een scenario optimaler kan worden gebruikt. 
Dit betekent dat de bouwdelen bijvoorbeeld moeten worden vergroot tot 
1 60 ton. Hierbij kunnen de bouwdelen worden opgebouwd uit diverse 
kleine elementen. Indien wel een scenario wordt gekozen verdient het 
aanbeveling om het ontwerp nog eens na te lopen om zo te zien of er 
bijvoorbeeld al bouwdelen kunnen worden samengesteld, zodat er grotere 
geprefabriceerde bouwdelen worden getransporteerd, waardoor de lostijd 
van een zeppelin kan worden verkort. 
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3 Scenario's 

3.1 Scenario's 
In dit model wordt een aantal scenario's gebruikt. Van deze scenario's wordt 
eerst een korte uitleg en de voor- en nadelen beschreven. De scenario's zijn: 
• Traditioneel transport 

• Eén element direct in het werk gemonteerd 

• Meerdere elementen direct in het werk gemonteerd 
• Meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats. 

3. 7. 7 Traditioneel transport 
Bij dit scenario worden de bouwdelen met behulp van vrachtwagens van de 
fabriek naar de bouwplaats getransporteerd. 

~ 
- 0 

~ 
00 0 

00 0 

Afbeelding 3. 1: scenario 1, traditioneel transport 

Voordelen van dit scenario zijn: 

• Beproefde methode 
• Bijna alle plaatsen zijn te bereiken 

Nadelen van dit scenario zijn: 

• Klein laadvermogen 
• Gevoelig voor vertraging in verkeer 

3. 7.2 Eén element dired in het werk gemonteerd 
Bij dit scenario worden elementen bij de fabriek gemononteerd tot 
bouwdelen die reiken tot het maximum laadvermogen van de zeppelin. 
Deze bouwdelen worden met behulp van de zeppelin naar de bouwplaats 
getransporteerd en in het werk gemonteerd. De bouwdelen die dan 
getransporteerd worden kunnen bijvoorbeeld complete casco's van 
woningen zijn of verdiepingen of traversen van gebouwen. 

K:"r:::..---? 

'-ffi 
Tasveld Bouwplaats 

Afbeelding 3.2: Scenario 2, Eén element direct in het werk gemonteerd 
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Voordelen van dit scenario zijn: 

• Voormontage kan onder geconditioneerde omstandigheden 
plaatsvinden 

• Weinig activiteit op de bouwplaats zelf 

Nadelen van dit scenario zijn 
• Problemen met maatvoering. Indien met elementen van 50 meter lengte 

wordt gewerkt, is het moeilijk om met deze elementen te manouvreren, 
waardoor het positioneren moeilijkheden op kan leveren. 

• Bij de fabriek moeten voorzieningen worden getroffen om grote 
bouwdelen te monteren 

3. 1.3 Meerdere elementen direct in het werk gemonteerd 
Bij dit scenario worden de bouwdelen bij de fabriek in de zeppelin geladen, 
waarna ze naar de bouwplaats worden getransporteerd. Daar wordt de 
zeppelin ingezet als hijskraan en de bouwdelen direct in het werk 
gemonteerd. 

~ 
DDR 
Tasveld 

"""--,--? 

-.ffi 
Bouwplaats 

Afbeelding 3.3: Scenario 3, meerdere elementen direct in het werk monteren 

Voordelen van dit scenario zijn: 
• De zeppelin wordt voor het gehele transporttraject gebruikt, zowel naar 

de bouwplaats als op de bouwplaats. 
• Er hoeven geen voorzieningen te worden getroffen bij de fabriek en op 

de bouwplaats 

Nadelen van dit scenario zijn: 
• De zeppelin moet lange tijd boven het bouwproject hangen om de 

goederen te lossen en te monteren 
• Een groot deel van het montagewerk kan nog steeds niet onder 

geconditioneerde omstandigheden worden uitgevoerd. 
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3. 1.4 Meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats 
Bij dit scenario wordt de zeppelin alleen ingezet als transportmiddel van 
bouwdelen naar de bouwplaats. Hierdoor is er een relatief kleine 
verandering ten opzichte van de huidige methoden. 

~ 
I DDR 

Tasveld 
Bouwplaats 

Afbeelding 3.4: Scenario 4, meerdere elementen opgeslagen op de bouwplaats 

De voordelen van dit scenario zijn: 
• Relatief gemakkelijke aanpassing voor het bouwproces. 
• De zeppelin hoeft niet geruime tijd boven de bouwplaats te blijven 

hangen om de elementen te monteren. 

De nadelen van dit scenario zijn: 
• De mogelijkheden van de zeppelin worden niet volledig benut; er zijn 

nog steeds meerdere transportmiddelen nodig voor het gehele 
transportproces 
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