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Samenvatting 

Het lift-slabsysteem is een bijzondere uitvoeringsmethode. In tegenstelling tot de traditionele bouwsystemen 
worden de verdiepingsvloeren niet gelijk op de definitieve vloerhoogte gerealiseerd. Bij traditionele 
systemen wordt het skelet van onder naar boven gerealiseerd. Eerst wordt er een fundering met begane 
grondvloer gerealiseerd en aansluitend worden wanden of kolommen met vloeren boven elkaar 
gerealiseerd. Het lift-slabsysteem heeft een gelijke basis van fundering en begane grondvloer. Maar in 
plaats van wanden of kolommen en vloeren op elkaar te realiseren, worden op de begane grondvloer 
gebouwhoge kolommen gesteld. Aansluitend worden de verdiepingsvloeren op elkaar gestort en worden 
deze één voor één langs de kolommen omhoog getrokken. Een van de onderdelen waarmee dit omhoog 
trekken gebeurt, zijn de ophangkragen. Deze ophangkragen zijn stalen kransen welke om de kolommen zijn 
gemonteerd. De verdiepingsvloeren worden hier naar toe getrokken. Als de stapel verdiepingsvloeren daar 
naartoe zijn getrokken, dienen de ophangkragen een verdieping naar boven gebracht te worden. Zodat de 
rest van de verdiepingsvloeren weer een verdieping naar boven getrokken kunnen worden. Het 
omzetproces van deze ophangkragen kost relatief veel tijd ten opzichte van het daadwerkelijk omhoog 
trekken van de vloeren. Vanuit BAM Utiliteitsbouw was er dan ook voldoende aanleiding om een onderzoek 
te verrichten om het gehele liftproces te versnellen. De probleemstelling van dit afstudeerrapport luidt als 
volgt: 

"Hoe kan de doorlooptijd van het gehele liftproces met minimaal 50% gereduceerd worden tegen een 
maximaal rendement?" 

Allereerst werden de tijdsbepalende deelprocessen van het liftproces bepaald en nader beschouwd. De 
lange tijdsduur van het liftproces heeft oorzaken welke telkens terugkomen in verschillende deelprocessen. 
Per oorzaak is er gekeken of het economisch rendabel is om deze aan te pakken of in zijn geheel weg te 
nemen. Bij het ontwerpen van een nieuwe liftmethodiek is de methode van F.J. Siers [2004] gebruikt. Als 
eerste is bij deze methode het doel van de -nieuw te ontwerpen- technische inrichting bepaald. Ook zijn de 
bijbehorende functionele eisen en functies bepaald van deze technische inrichting. Per functie zijn er 
verschillende alternatieven ontwikkeld en in een morfologisch overzicht geplaatst. Structuurlijnen zijn 
getrokken om tot een groot aantal conceptoplossingen te komen. De conceptoplossingen zijn beoordeeld op 
de voor- en nadelen. Aan de hand daarvan zijn er conceptoplossingen weggestreept. Uiteindelijk bleven 
twee conceptoplossingen over met ieder twee varianten. 
Vervolgens werden er alternatieve liftmethodieken bepaald. Dit was het liften van twee verdiepingsvloeren 
tegelijk en dat de vijzels grotere slagen maken. Hierdoor ontstond een grote variatie in onderdelen en 
kwamen er 24 toepasbare oplossingen naar voren. De oplossing welke het beste antwoord kan geven op de 
probleemstelling van dit onderzoek diende naar voren te komen. Door het maken van tijdsduurberekeningen 
van de alternatieve liftprocessen en door het maken van kostenoverzichten is deze oplossing naar voren 
gekomen. 

De gekozen liftmethodiek maakt gebruik van liftunits en ophangkragen. Bij de gekozen liftmethodiek wordt 
een enorme tijdswinst is behaald door het liften van twee verdiepingsvloeren tegelijk. Het zorgt voor minder 
liftbewegingen en hier schuilt de tijdswinst in . Het liften van alle verdiepingsvloeren gebeurt bij het nieuwe 
ontwerp met behulp van tand heugels en zelfborgende haken. Het omzetten van de ophangkragen was het 
meest bewerkelijke en tijdrovende deelproces van het liftproces. Door mensen te vervangen door materieel 
duurt het omzetproces korter en komen er mensen vrij waardoor er een extra ploeg is ontstaan. Dit heeft 
een efficiëntere inzet van het personeel als gevolg. 

Door de enorme tijdswinst werden de tijdsgebonden kosten ook enorm teruggebracht. De materiaalkosten 
worden zo laag mogelijk gehouden. De gekozen liftmethodiek maakt gebruik van kolommen welke iets 
duurder zijn vanwege de grotere dimensionering. De kolommen zijn echter niet veel duurder als die van de 
huidige liftmethodiek toegepast bij het referentieproject "the Cube" te Almere. Echter maken deze het wel 
mogelijk om twee verdiepingsvloeren tegelijk te liften. 
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Voorwoord 

De afgelopen periode ben ik bezig geweest met het afronden van mijn studie Construction Technology. Dit 
is gebeurd in de vorm van het schrijven van een afstudeerrapport. Voordat er aan het afstuderen begonnen 
kan worden, dient er zich eerst proces in kaart te worden gebracht. Het zou ideaal zijn als dit proces aan 
zou sluiten op het interessegebied van de student. Mijn persoonlijke interesse is uitgegaan naar de 
uitvoering van de ruwbouw. Na een artikel gezien te hebben in de CoBouw waarin stond dat BAM 
Utiliteitsbouw regio Utrecht een project aan het realiseren was met behulp van het lift-slabsysteem, ging hier 
uiteraard mijn voorkeur naar uit. Het is voor iemand die Construction Technology studeert een heel mooi 
project om op af te studeren. En ben ook erg dankbaar dat BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht mij deze kans 
heeft gegeven. 

Ik kan terugkijken op leuke en zeer leerzame periode. Een bouwproject wat op deze manier wordt 
gerealiseerd, komt niet iedere dag voor. Wat ik persoonlijk vooral heel leuk vond was, dat ook iedereen zeer 
geïnteresseerd was in dit project. Mijn verslag waar dit proces in staat beschreven, was daarom ook zeer 
geliefd voor iedereen die iets met de bouwwereld heeft. Er was veel vraag naar. Ik vind het ook mooi dat ik 
deze manier van bouwen toch op een kleine wijze heb kunnen verbeteren. 

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken voor hun 
begeleiding en bijdrage aan dit afstudeerrapport. Allereerst wil ik het gastbedrijf, BAM Utiliteitsbouw regio 
Utrecht, bedanken. Omdat deze mij de kans boden om zo een prachtig systeem van dichtbij mee te maken. 
In het bijzonder wil ik Peter Thijssen, Danny Burgstede en Ton Bouwman bedanken voor hun begeleiding en 
hulp gedurende de afgelopen maanden. Ook wil ik Sander van der Meijden van BAM Advies & Engineering 
en Leo Tamminga van BAM Project Support bedanken voor hun hulp en voor de adviezen die ik van hen 
gekregen heb. De onderaannemer Rijnstaal Alphen wil ik bedanken. Dit bedrijf nam het liftproces voor zijn 
rekening en met hun heb ik dit proces doorlopen. In het bijzonder wil ik Wim en Herman Lieftink bedanken 
omdat zij mij zonder problemen te woord stonden als ik vragen had over het liftproces. Jeroen Janssen van 
Bosch Rexroth wil ik bedanken voor zijn uitleg en adviezen over de hydraulische vijzels . Ook wil ik Frits 
Scheublin, Eric Vastert en Peter van Hoof van de Technische Universiteit bedanken dat zij als mijn 
afstudeercommissie wilde fungeren . Als laatste wil ik mijn vriendin Joany bedanken voor haar steun tijdens 
het afstuderen. 

Weert, 4 juli 2008 
PaulKoppen 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding afstudeerwerk 

BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht heeft van medio 2006 tot medio 2007 een modecentrum gebouwd 
genaamd "the Cube". De ruwbouw van dit gebouw is gerealiseerd met behulp van het lift-slabsysteem. Een 
ruwbouw realiseren met behulp van het lift-slabsysteem houdt grofweg in dat alle verdiepingsvloeren van 
het gebouw op maaiveldniveau één voor één op elkaar worden gestort. Vervolgens worden deze ook één 
voor één langs de kolommen omhoog getrokken. Een van de onderdelen waarmee dit omhoog trekken 
gebeurt, zijn de ophangkragen . Tijdens het omhoog brengen van de verdiepingsvloeren dienen deze 
ophang kragen op een gegeven moment een slag omgezet te worden. Dit gebeurt bij "the Cube" vijfmaal. 
Voor verdere informatie wordt er verwezen naar paragraaf 3.4. Het omzetproces van deze ophangkragen 
kost relatief veel tijd ten opzichte van het daadwerkelijk omhoog brengen van de vloeren. Voor BAM 
Utiliteitsbouw was er dan ook voldoende aanleiding om een onderzoek te verrichten om het gehele liftproces 
te versnellen. Bouwtijdverkorting levert de aannemer geld op, maar ook de opdrachtgever. De 
opdrachtgever kan in geval van bouwtijdverkorting eerder huurpenningen ontvangen. 

1.2 Probleemstelling 

Bij de eerste inventarisatie van het liftproces bleek dat met name het omzetten van de ophangkragen zeer 
bewerkelijk en tijdrovend was. Een logische doelstelling die hieruit volgt, zou zijn : 

"Het omzetten van de ophangkragen, op een economisch verantwoorde wijze, sneller te laten verlopen. " 

Echter zou deze doelstelling te voorbarig zijn zonder eerst het liftproces aan een diepgaander onderzoek te 
onderwerpen. Bij de nadere inventarisatie om het liftproces te versnellen , kwamen er meerdere onderdelen 
naar voren welke van invloed zijn op de doorlooptijd van het liftproces. Deze tijdsbepalende onderdelen 
maken deel uit van het onderzoek om het liftproces van lift-slabprojecten te versnellen. De doelstelling die 
gehanteerd wordt voor dit onderzoek volgt hieruit: 

"Een methode ontwikkelen om de doorlooptijd van het gehele liftproces van lift-slabprojecten met minimaal 
50% te reduceren tegen een maximaal rendement." 

De doorlooptijd wordt niet gereduceerd door bijvoorbeeld een continudienst toe te passen . De doorlooptijd 
dient gereduceerd te worden, maar een 40-uur-durende werkweek dient gehandhaafd te blijven . Met een 
maximaal rendement wordt bedoeld dat de technische oplossing met de meeste winst voor de aannemer 
gekozen zal worden . De opbrengst voor de opdrachtgever wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit van 
te veel aspecten afhankelijk is. Het begrip winst betekent dat de gekozen meer opbrengst heeft dan dat er 
kosten zijn . De doelstelling zal worden getoetst aan het modecentrum "the Cube" in Almere. 

De probleemstelling die volgt uit de doelstelling van het afstuderen, luidt als volgt: 

"Hoe kan de doorlooptijd van het gehele liftproces met minimaal 50% gereduceerd worden tegen een 
maximaal rendement?" 

Om antwoord te kunnen geven op deze probleemstelling dienen er een viertal onderzoeksvragen 
beantwoord te worden . Namelijk: 
1. Welke activiteiten zijn tijdsbepalend voor de doorlooptijd van het gehele liftproces? 
2. Hoe kan de tijdsduur per activiteit verkort worden? 
3. Hoe kan er voor een maximaal rendement gezorgd worden? 
4. Welke alternatieve methode voldoet het beste aan de gestelde doelstelling? 

De probleemstelling en de onderzoeksvragen kunnen als leidraad van dit afstudeerrapport beschouwd 
worden . 
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1.3 Opbouw van het rapport 

Als eerste wordt in hoofdstuk 2 het lift-slabsysteem toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
tijdsbepalende deelprocessen van het systeem nader toegelicht. In hoofdstuk 4 is de analyse van het 
probleem weergegeven. De analyse bestaat uit een onderzoek waarbij alle mogelijke oorzaken behandeld 
worden. Er wordt per oorzaak bekeken of het economisch rendabel is om deze aan te pakken of in zijn 
geheel weg te nemen. Uit de analyse komt naar voren bij welke oorzaken het wel verantwoord is om deze 
aan te pakken. In hoofdstuk 5 wordt de ontwerpaanpak weergegeven om tot de juiste oplossing van het 
probleem te komen. In hoofdstuk 6 worden er eisen gesteld aan de -nieuw te ontwerpen- technische 
inrichting. Voor iedere eis worden verschillende alternatieven ontworpen . Op deze manier wordt tot een 
grote hoeveelheid conceptoplossingen gekomen. Deze conceptoplossingen staan weergegeven. De 
bijbehorende structuurlijnen staan in morfologisch schema's welke in de bijlagen verwerkt zijn . Er blijven 
uiteindelijk twee conceptoplossingen over met ieder twee varianten. Deze dienen verder onderzocht te 
worden op basis van tijd en kosten in hoofdstuk 7. Dit om de juiste conceptoplossing te kunnen kiezen . 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 de gekozen oplossing nader toegelicht. In hoofdstuk 9 wordt het rapport 
afgesloten met een conclusie en een evaluatie de gekozen oplossing . 

2 
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2. Beschrijving lift-slabsysteem 

2.1 Inleiding 

Bij het realiseren van de ruwbouw met behulp van traditionele bouwsystemen, wordt er van onder naar 
boven gebouwd. Er wordt begonnen met het maken van een fundering en een begane grondvloer. 
Aansluitend worden hier wanden/kolommen met verdiepingsvloeren boven elkaar gerealiseerd. Bij 
traditionele bouwsystemen wordt op deze wijze de ruwbouw gerealiseerd. 
Het lift-slabsysteem heeft een gelijke basis van fundering en begane grondvloer. Maar in plaats van 
wanden/kolommen en verdiepingsvloeren op elkaar te realiseren, worden op de begane grondvloer 
gebouwhoge kolommen geplaatst. Vervolgens worden op de begane grondvloer één voor één de 
verdiepingsvloeren van het gebouw op elkaar gestort. 

1f if 
Afb. 1: Het lift-slab systeem verschilt pas met traditionele bouwsystemen als de fundering en begane grondvloer 
gerealiseerd zijn. Dan worden gebouwhoge kolommen geplaatst en vervolgens worden de verdiepingsvloeren één voor 
één op elkaar gestort. Aansluitend worden de vloeren één voor één langs de kolommen omhoog getrokken. Dit gebeurt 
stapsgewijs, de dakvloer wordt niet gelijk naar zijn uiteindelijke positie gebracht. 

De verdiepingsvloeren worden daarna één voor één langs de kolommen omhoog getrokken, beginnende 
met de dakvloer. De dakvloer wordt niet gelijk naar zijn uiteindelijke positie gebracht, omdat dit geen stabiele 
situatie betreft. Er zou dan een te grote massa naar een te hoge positie gebracht worden. Hier zijn de 
kolommen niet op berekend. Als de kolommen hier wel op berekend zouden zijn, dan zouden deze een zeer 
grote afmeting krijgen. Uit een economisch oogpunt worden verloopt het omhoog trekken van de vloeren 
dan ook stapsgewijs. Zie afbeelding 2. 

3 
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Afb. 2: Het omhoog brengen van de vloeren verloopt stapsgewijs. De eerste verdiepingsvloer wordt naar zijn definitieve 
positie gebracht. De overige vloeren worden tijdelijk op de kolommen gelegd. 

Om de stabiliteit te kunnen waarborgen, wordt als eerste de eerste verdiepingsvloer naar 
zijn definitieve positie gebracht. Dit gebeurt door de dakvloer en de overige 
verdiepingsvloeren iets hoger te trekken dan de uiteindelijke positie van de eerste 
verdiepingsvloer. Zie afbeelding 2. De dakvloer en overige verdiepingsvloeren worden dan 
tijdelijk op de kolommen gelegd. Dit wordt parkeren genoemd. De eerste verdiepingsvloer 
wordt naar zijn definitieve positie gebracht en wordt ook op de kolommen gelegd. 
Vervolgens wordt de eerste verdiepingsvloer definitief gefixeerd aan de kolommen met 
behulp van lasverbindingen. 

Nadat de eerste verdiepingsvloer definitief gefixeerd is aan de kolommen, dienen de 
windverbanden te worden geplaatst. Deze windverbanden zorgen voor de stabiliteit tijdens 
het omhoog brengen van de verdiepingsvloeren en zorgen ook voor de stabiliteit van het 
gebouw in de uiteindelijke gebruikstoestand. Als alle windverbanden zijn geplaatst, kan de 
rest van de vloeren omhoog worden gebracht. Dit gebeurt op exact dezelfde manier zoals 
deze net is beschreven. 

-

H " .. 

V\ 
Afb. 3: De 
windverbanden 
zorgen ook 
voor stabiliteit 
tijdens het 
liftproces. 

4 
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2.2 Parkeren 

Het parkeren van een verdiepingsvloer betekent dat een vloer tijdelijk op de kolommen gelegd wordt. Dit is 
in de vorige paragraaf naar voren gekomen. Afbeelding 4 laat zien hoe de verdiepingsvloeren op de 
kolommen worden gelegd. 

Afb. 4: Als een verdiepingsvloer omhoog is gebracht, worden er 
deze manier wordt een verdiepingsvloer geparkeerd. 

Op de kolommen zijn nokken aangebracht. Deze nokken vormen de oplegmogelijkheid voor de 
verdiepingsvloeren . De verdiepingsvloeren kunnen vrij bewegen, deze hebben geen verbinding met de 
kolommen. Zodra de dakvloer zich op de gewenste hoogte bevindt, worden er stalen wiggen tussen de vloer 
en de nokken geplaatst. In de vloeren zijn shearheads ingestort. Deze shearheads zijn stalen 
dwarskrachtkransen opgebouwd uit UNP-profielen. Een shearhead bevindt zich om iedere kolom en in 
iedere verdiepingsvloer. Het parkeren van een verdiepingsvloer is in feite niets anders dan stalen wiggen 
plaatsen tussen de nokken op de kolommen en de shearheads. 

2.3 Het omhoog brengen 

In het voorgaande is beschreven hoe er 
verdiepingsvloeren omhoog worden 
gebracht en op welke manier deze op 
de kolommen worden gelegd. Er is 
echter nog niet duidelijk hoe de 
verdiepingsvloeren naar boven worden 
gebracht. De vloeren worden via de 
kolommen omhoog getrokken. Er zijn in 
principe twee verschillende typen 
aangrijpingspunten nodig om de vloeren 
naar boven te kunnen trekken . Namelijk, 
aangrijpingspunten in de verdiepings
vloeren en aangrijpingspunten in de 
kolommen . 

De aangrijpingspunten in de 
verdiepingsvloeren zijn de zogenaamde 
shearheads. Deze shearheads hebben 
dus twee functies. Ze vormen een deel 
van de oplegging en het zijn de 
aangrijpingspunten van de verdiepings
vloeren . 

ophangkraag 

ingestorte shearhead Ophang kraag welke om 
een kolom is gebout. 

De aangrijpingspunten in de kolommen zijn de zogenaamde ophangkragen . Dit zijn stalen kransen welke 
om de kolommen zijn gebout en rusten op de desbetreffende nokken van de kolommen. De 
verdiepingsvloeren worden telkens naar de ophangkragen toe getrokken. 

5 
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Afb. 6: De verdiepingsvloeren worden telkens 
naar de ophangkragen toe getrokken. 

De afbeelding hiernaast geeft weer hoe de dakvloer naar de 
ophangkragen toe wordt getrokken. Zodra de dakvloer op de 
gewenste hoogte is getrokken, dient deze geparkeerd te 
worden. Vervolgens wordt de onderliggende vloer naar boven 
getrokken en weer geparkeerd. Dit proces herhaalt zich enkele 
malen, totdat de eerste verdiepingsvloer naar boven wordt 
getrokken. Zodra de eerste verdiepingsvloer naar boven is 
getrokken, bevindt deze zich op de definitief gewenste hoogte. 
Deze verdiepingsvloer wordt hier geparkeerd. Vervolgens 
wordt deze verbinding tussen vloer en kolommen vast gelast. 
Op deze manier wordt een definitieve fixatie gerealiseerd . 

2.4 Het daadwerkelijke klimmen 

In het voorgaande is beschreven 
hoe de verdiepingsvloeren naar de 
ophangkragen toe worden 
getrokken. Maar hoe de 
verd iepingsvloeren daadwerkelijk 
omhoog klimmen, is nog niet 
bekend. Om dit duidelijk te krijgen 
worden als eerste de onderdelen 
waarmee geklommen wordt 
toegelicht. Als tweede wordt het 
daadwerkelijke klimmen toegelicht. 
Onderdelen zoals de kolom, de 
ophangkraag , de oplegnokken en 
de shearhead zjjn al behandeld. En 
hebben geen verdere uitleg nodig. 

De verdiepingsvloeren worden naar 
de ophangkragen toe getrokken 
met behulp van liftunits. Een liftunil 
is opgebouwd uit twee hydraulische 
vijzels , een boven- en een 
onderblok, een hangstaaf, twee 
trekstaven, moeren en een 
haakplaat. Een liftunit vormt een 
verbinding tussen de ophangkraag 
en de shearhead. De hangstaaf 
wordt in de ophangkraag 
geschoven en geborgd met behulp 
van een moer. Het boven- en 

Hangstaaf 

~---.. Ophangkraag 

0--___ Oplegnok 

Kolom 

Trekstaven 

Bovenblok 

---'I. Vijzels 

Onderb!ok 

Haakplaat 

.,..,.......~. Sheamead 

~--.... Opleg nok 

Llftunlt 

Afb. 7: Visuele weergave van de opbouw van de liftunits. 

onderblok worden met behulp van moeren aan de hangstaaf gefixeerd . Tussen het boven- en onderblok 
worden de twee vijzels geplaatst. De twee trekstaven lopen door het boven- en ondervlok naar de omhoog 
te brengen vloer en zijn met behulp van moeren geborgd. Aan de onderzijde van de trekstaven is een 
haakplaat bevestigd. Deze haakplaat is in de shearhead van de omhoog te brengen vloer gehaakt. De 
genoemde moeren dienen als borging tijdens het omhoog klimmen van de verdiepingsvloeren. Per kolom 
zijn er twee liftunits gemonteerd. Op deze manier worden de ophangkragen met de shearheads verbonden. 
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De eerste verdiepingsvloer die naar boven kan klimmen is de dakvloer. Tijdens het klimmen van de dakvloer 
klimt deze met de liftunits over de hangstaaf (de middelste staaf) omhoog. Alleen de dakvloer klimt over de 
hangstaaf. 

Beginsituatie Drukken vijzels Aandraaiell moer Druk van vijzels laten Aandraaien moer 

Afb. 8: De dakvloer maakt een slag van 25 cm. 

Op de afbeelding hierboven is weergegeven hoe de dakvloer met slagen van 25 cm naar boven klimt. Als er 
genoeg slagen zijn gemaakt kan de dakvloer geparkeerd worden. Vervolgens kunnen de overige 
verdiepingsvloeren naar boven klimmen . Tijdens het klimmen van de andere verdiepingsvloeren blijven de 
liftunits op dezelfde plek 
en klimmen dus niet 
meer over de hangstaaf 
omhoog. De trekstaven 
worden omhoog 
getrokken en hiermee 
dus ook de overige 
verdiepingsvloeren. Dit is 
op de afbeelding 
hiernaast afgebeeld. 

Beginsituatie Drukken Aandraaien Druk van 
vijzels moeren vijzels laten 

Afb. 9: Een van de overige verdiepingsvloeren maakt een slag. 

Aandraaien 
moeren 
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2.5 Het omzetten van de ophang kragen 

Er is duidelijk gemaakt hoe de verdiepingsvloeren 
naar de ophangkragen toe worden getrokken en 
hoe deze op de kolommen gelegd worden. Als de 
eerste verdiepingsvloer op de gewenste hoogte 
gefixeerd is, dienen er nog twee activiteiten 
plaatst te vinden. Deze activiteiten dienen plaats 
te vinden voordat de rest van de 
verdiepingsvloeren weer omhoog gebracht 
kunnen worden. Deze activiteiten zijn: een slag 
omzetten van de ophangkragen en het plaatsen 
van de windverbanden . Deze twee activiteiten 
zullen tegelijkertijd plaatsvinden. Dit zijn tevens de 
laatste activiteiten van de liftcyclus. 

De ophangkragen worden een slag omgezet. Dit 
betekent dat de ophangkragen één verdieping 
omhoog worden gebracht. Zie afbeelding 
hiernaast. De overgebleven verdiepingsvloeren 
kunnen nu ook weer één voor één omhoog 
worden getrokken. Mits de windverbanden zijn 
geplaatst. Deze dienen geplaatst te zijn om de 
stabiliteit van het gebouw te waarborgen tijdens 
het klimmen van de vloeren. 

Afb. 10: Het omzetten van de ophangkragen en het plaatsen 
van de windverbanden zijn de laatste activiteiten van een 
liftcyclus. 

Als deze activiteiten hebben plaatsgevonden, is één liftcyclus afgerond. Deze beschreven liftcyclus vindt bij 
"the Cube" te Almere in totaal zes maal plaats. Dan is het liftproces afgerond en kunnen de liftunits 
verwijderd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van het liftproces wordt er verwezen naar bijlage A. 

Afb. 11: De liftcyclus vindt bij "the Cube" te Almere zes keer plaats. Hierna is het liftproces afgerond. 
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3. Beschrijving van de tijdsbepalende deelprocessen 

Om meer inzicht te krijgen over het planningsverloop van het liftproces wordt eerst de planning van het 
proces beoordeeld. De planning van het liftproces is voor een deel hieronder weergegeven. Voor de totale 
planning wordt er verwezen naar de volgende pagina. 

TUle Huidige planning van het liftproces 

'23' 5 ti 7 8 910"1213 141 51617 181920212223242526272829303132333435363738394041424344 
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2. Liften 6 verdiepingsvloeren 
3. Zakken haakplaten 
4. Omhoog halen haakplaten 
5. Omzetten ophang kragen 
6. Plaatsen windveroanden 
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8. Zakken haakplalen 4<1 
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14. Omhoog halen haakptaten I d 
15. Omzetten oplNongkragen 3d 
16. Plaatsen winclverbanden Y.d 

Afb. 12: De planning van het Hftproces zoals deze bij "the Cube" in Almere plaatsvond. 

Wanneer deze planning nader beschouwd wordt, blijken de volgende deelprocessen tijdsbepalend te zijn in 
het liftproces: 
1. Het liften van de verdiepingsvloeren; 
2. Het zakken van de haakplaten; 
3. Het omhoog halen van de haakplaten; 
4. Het omzetten van de ophangkragen; 

Het plaatsen van de windverbanden is niet tijdsbepalend omdat dit deelproces niet als laatste eindigt in een 
liftcyclus. Het omzetten van de ophangkragen is het laatste deelproces van een liftcyclus. 

In de volgende paragrafen wordt er nader ingegaan op de tijdsbepalende aspecten. 
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3.1 Beschrijving van het liften van de verdiepingsvloeren 

Het liften van de verdiepingsvloeren bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is het daadwerkelijk 
omhoog vijzelen van de verdiepingsvloer. Het tweede onderdeel is het zogenaamde parkeren van de 
verdiepingsvloer. Het parkeren van een verdiepingsvloer betekent dat de verdiepingsvloer tijdelijk op de 
kolommen wordt gelegd. Het derde onderdeel is het definitief fixeren van de verdiepingsvloer. Als een 
verdiepingsvloer zich op de definitief gewenste hoogte bevindt, wordt deze op die positie aan de kolommen 
gefixeerd. Het liften van een verdiepingsvloer duurt één dag. 

3.1 .1 Het vijzelen van een verdiepingsvloer 
Het op hoogte brengen van de verdiepingsvloeren gebeurt met behulp van de liftunits. Deze maken telkens 
een slag van 25 cm en worden vervolgens handmatig geborgd door moeren aan te draaien. Een ploeg van 
zes personen loopt naar iedere liftunit om hier de desbetreffende moeren aan te draaien. Op deze manier 
klimmen de verdiepingsvloeren via de draadstaven omhoog. Het op hoogte vijzelen van één 
verdiepingsvloer neemt zeven uur in beslag. 

Drukken vijzels Borgen liftunits Intrekken vijzels Borgen liftunits 
Afbeelding 13: Het klimmen van de dakvloer. Tijdens het klimmen van de verdiepingsvloeren worden de liftunits 
handmatig geborgd door het aandraaien van moeren. 

3.1.2 Het parkeren van een verdiepingsvloer 
Nadat de verdiepingsvloer op de tijdelijk gewenste hoogte is gebracht moet deze tijdelijk op de kolom gelegd 
worden, zodat de onderliggende vloer ook op de gewenste hoogte gebracht kan worden. Dit tijdelijk op de 
kolommen leggen gebeurt met behulp van stalen wiggen. Twee personen houden de stalen wiggen op hun 
plaats en één van hen geeft per mobilofoon door aan diegene bij de hydraulische pomp dat de vloer kan 
zakken. Diegene bij de pomp laat de druk eraf zodat de vloer zakt. Nu zakt niet één punt van de vloer, maar 
een groep punten. De vloer zakt op de stalen wiggen Zo worden alle punten geparkeerd. Het parkeren van 
een verdiepingsvloer neemt één uur in beslag. 

Afb. 14: De vloer zakt bij twee punten (één groep liftunits) op de stalen wiggen. 
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3.1.3 Het definitief fixeren van een verdiepingsvloer 
Als een verdiepingsvloer zich op de definitief gewenste hoogte bevindt, wordt deze eerst geparkeerd . Dit 
verloopt hetzelfde als bij het parkeren van de overige verdiepingsvloeren . Het enige verschil is dat deze 
vloer nauwkeurig op hoogte gesteld wordt. Zodra de verdiepingsvloer geparkeerd is, wordt deze aan de 
kolommen definitief gefixeerd. Dit definitief fixeren gebeurt door het atlassen van de wiggen. Een las ploeg 
bestaand uit twee personen neemt deze taak tot hun rekening. De shearhead , de stalen wiggen en de 
opleg nokken worden aan elkaar vast gelast zodat een goede verbinding tussen vloer en kolom ontstaat. Als 
de hele verdiepingsvloer is afgelast is deze definitief gefixeerd aan de kolommen. Het definitief fixeren van 
de verdiepingsvloeren bedraagt net als het parkeren één uur. Het aflassen van de wiggen bevindt zich 
namelijk niet op het kritieke pad. 

Afbeelding 15 en 16: Hel 
affassen van de wiggen. 

12 



TUle bam 
3. Beschrijving van de tijdsbepalende deelprocessen IIr I. bouw 

3.2 Beschrijving van het zakken van de haakplaten 

Nadat de verdiepingsvloer op de tijdelijk gewenste hoogte is gebracht en deze tijdelijk op de kolom is 
opgelegd, moet de onderliggende vloer ook op de gewenste hoogte gebracht worden. Hier zullen de 
haakplaten ingehaakt dienen te worden , wil deze onderliggende verdiepingsvloer gelift kunnen worden. 
Daarom zullen de haakplaten moeten zakken naar de shearheads van deze vloer. Het aanpikken van de 
onderliggende vloer duurt per cyclus één dag. Het zakken van de haakplaten bestaat uit de volgende 
activiteiten: 

3.2.1 Plaatsen katrol 
De haakplaten dienen gezakt te worden en dit wordt gedaan met behulp van katrollen. De katrol wordt aan 
de ophangkraag bevestigd met behulp van een haak en de strop wordt om een trekstaaf gebonden. Als de 
haakplaat zakt, gaan de bijbehorende trekstaven ook mee omlaag . 

Afbeelding 17: Het plaatsen van een katrol 

3.2.2 Onthaken haakplaat 
Om de haakplaat te onthaken wordt eerst een grote steeksleutel gebruikt om de moeren van de trekstaven 
los te draaien. Hierdoor zakt de haakplaat iets en kan deze onthaakt worden bij de shearhead . De liftunit 
kan niet zakken, deze hangt immers aan de hangstaaf. 

Afbeelding 18 en 19: Het onthaken van de haakplaat. 
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3.2.3 Zakken haakplaat 
Nu de haakplaat niet meer ingehaakt zit in de shearhead, kan deze gaan zakken. Één persoon laat met 
behulp van de katrol de haakplaat zakken . Maar omdat er zich moeren aan de trekstaven bevinden, moeten 
deze tijdens het zakken van de haakplaat omhoog gedraaid worden. Twee personen doen dit met behulp 
van slijptollen waar een rubberen wieltje op gemonteerd is. Zo draaien de moeren snel omhoog en kan de 
haakplaat snel zakken. Eén persoon draait de bovenste moeren van de trekstaven omhoog en de ander de 
onderste moeren van de trekstaven. 

Afb. 20: Het zakken een 
haakplaat gebeurt met drie 
personen. 

3.2.4 Inhaken haakplaat 
De haakplaat is nu bij de onderliggende shearhead en dient ingehaakt te worden. Bij het inhaken van de 
haakplaat worden de trekstaven met de katrol nog een stukje omhoog getrokken en vervolgens de moeren 
aangedraaid . Dit voorkomt dat de haakplaat los in de shearhead zit en zou kunnen onthaken . 

Afbeelding 21 en 22: Het inhaken van de haakplaat in de onderliggende vloer. 

3.2.5 Verwijderen katrol 
Nu de onderliggende verdiepingsvloer ingehaakt is kan de katrol verwijderd worden . Als eerste wordt de 
strop van de trekstaaf af gehaald en vervolgens wordt de strop en de katrol omhoog getrokken. Als laatste 
maakt één persoon deze los aan de ophangkraag. Terwijl één persoon deze los aan het maken is, kan een 
ander een volgende haakplaat alvast onthaken. 
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3,3 Beschrijving van het omhoog halen van de haakplaten 

Nadat er een verdiepingsvloer definitief gefixeerd is, kan de dakvloer weer gelift worden, Om ervoor te 
zorgen dat de dakvloer weer gelift kan worden zullen de haakplaten naar de shearheads van de dakvloer 
gebracht dienen te worden. Het aanpikken van de dakvloer duurt per cyclus één dag. Het omhoog halen van 
de haakplaten bestaat uit de volgende activiteiten: 

3.3.1 Plaatsen materieel 
De haakplaten dienen omhoog gehaald te worden en dit wordt gedaan met behulp van hoogwerkers en 
katrollen . De katrol wordt aan een hoogwerker bevestigd met behulp van een haak. De strop wordt om een 
trekstaaf gedaan en wordt aan de katrol bevestigd , Als aan de katrol wordt getrokken gaan de trekstaven 
omhoog en dus ook de bijbehorende haakplaat, want deze zit vast aan de trekstaven, 

Afbeelding 23 en 24: Aan de hoogwerker wordt een katrol bevestigd om de haakplaten omhoog te hijsen. 

3.3.2 Onthaken haakplaat 
Om de haakplaat te onthaken wordt eerst een grote steeksleutel gebruikt om de moeren van de trekstaven 
los te draaien. Hierdoor zakt de haakplaat iets en kan deze onthaakt worden bij de shearhead. De liftunit 
kan niet zakken, deze hangt immers aan de hangstaaf. 

Afbeelding 25 en 26: Het onthaken van de haakplaat. 
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3.3.3 Omhoog halen haakplaat 
Nu de haakplaat niet meer ingehaakt zit in de shearhead, kan deze omhoog 
gehaald worden. Eén persoon haalt met behulp van de katrol de haakplaat 
omhoog door de trekstaven omhoog te trekken. Maar omdat er moeren aan de 
trekstaven zitten, moeten deze tijdens het omhoog halen van de haakplaat 
omlaag gedraaid worden . Eén persoon doet dit met behulp van een slijptol 
waar een rubberen wieltje op gemonteerd is. Zo draaien de moeren snel 
omlaag en kan de haakplaat snel omhoog gehaald worden . Eén persoon 
begeleidt de haakplaat naar boven zodat deze niet achter de bovenliggende 
shearheads blijft steken. 

--;jbam 
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Afbeelding 27 en 28: Het omhoog halen van de haakplaat. 

3.3.4 Inhaken haakplaat 
De haakplaat is nu bij de shearhead van de dakvloer en dient ingehaakt te worden. Bij het inhaken van de 
haakplaat worden de trekstaven met de katrol nog een stukje omhoog getrokken en vervolgens de moeren 
aangedraaid. Dit voorkomt dat de haakplaat los in de shearhead zit en zou kunnen onthaken. 

3.3.5 VelWijderen materieel 
De haak plaat is nu ingehaakt in de shearhead van de dakvloer. AI het materieel kan nu verwijderd worden. 
Allereerst wordt de strop los gemaakt van de trekstaaf en vervolgens rijdt de hoogwerker met de katrol naar 
de volgende kolom om een haakplaat omhoog te halen. 
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3.4 Beschrijving van het omzetten van de ophangkragen 

Om de dakvloer weer te liften dienen niet alleen de haakplaten omhoog gebracht te worden, maar ook de 
ophangkragen. Deze zullen weer een verdieping omhoog gebracht worden zodat de dakvloer, maar later 
ook de overige verdiepingsvloeren, gelift kunnen worden. Het omzetten van de ophangkragen is in het 
geheel gezien het meest tijdsrovende deelproces van het liftproces. Dit deelproces duurt per cyclus drie 
dagen. Het daadwerkelijke omzetten bestaat uit meerdere activiteiten, te weten: 

3.6.1 Monteren bandje 
Om te zorgen dat de haakplaten niet kunnen onthaken, wordt er een bandje om de kolom gemonteerd. Zo 
blijven de haakplaten ingehaakt in de shearheads en kunnen de liftunits niet op de dakvloer vallen. 

3.6.2 Plaatsen materieel 
De ophangkragen dienen met de hangstaven omhoog gehaald te worden. Dit wordt onder andere gedaan 
met behulp van een hoogwerker waar twee katrollen aan bevestigd zijn. De stropjes van de twee katrollen 
gaan ieder om één helft van de ophangkraag . Verder is er nog een hoogwerker nodig voor demonteren en 
het monteren van de ophangkraag. 

Afbeelding 29 en 30: Het plaatsen van het materieel. 

3.6.3 Demonteren ophangkraag 
Om de ophangkragen omhoog te krijgen zullen de twee helften eerst gedemonteerd moeren worden. 
Hiervoor komt er één persoon bij op nog een hoogwerker. Deze persoon demonteert met behulp van een 
luchthamer en een steeksleutel de ophangkraag. 

Afbeelding 31 en 32: Het demonteren van de ophangkraag m.b. v. een hoogwerker en een luchthamer 
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3.6.4 Omhoog halen ophangkraag 
Terwijl twee personen de twee helften omhoog brengen door aan het touw van de katrol te trekken, gaan de 
twee hangstaven ook mee omhoog . Hier zitten moeren aan. Die worden door twee personen met behulp 
van slijptollen, waar rubberen wieltjes op gemonteerd zijn, omlaag gedraaid als de hangstaaf omhoog 
gebracht wordt. 

Afbeelding 33 en 34: Het omhoog halen van de twee helften van de ophangkraag. 

3.6.5 Monteren ophangkraag 
Als de twee helften van de ophangkraag zich op de gewenste hoogte bevinden, moet deze weer aan elkaar 
gemonteerd worden. Diegene op de hoogwerker monteert met behulp van een luchthamer en een 
steeksleutel de twee helften van de ophangkraag weer aan elkaar. 

Afbeelding 35 en 36: Het aan elkaar monteren van de twee helften van de ophangkraag. 

3.6.6 Verwijderen materieel 
De ophangkraag is gemonteerd dus het materieel kan verwijderd worden . De stropjes worden losgemaakt 
van de ophangkraag en dan rijden de hoogwerkers naar de volgende kolom. 

3.6.7 Demonteren bandje 
De laatste activiteit is het demonteren van het bandje. Dit bandje is niet meer nodig omdat de liftunits nu 
weer in de hangstaven rusten. 
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4. Analyse 

4.1 Inleiding 

De analyse naar het liftproces van het lift-slabsysteem bestaat 'uit interviews en observaties. Op deze 
manier is er een beeld gevormd hoe het kan dat het liften van de verdiepingsvloeren zo lang duurt. Het 
betreft dus een onderzoek naar de oorzaken van het probleem. Tevens is er onderzocht als er sommige 
oorzaken van bepaalde activiteiten weggenomen zouden worden of dit wel rendabel is. 
Een literatuuronderzoek naar het omhoog brengen van verdiepingsvloeren heeft wel plaatsgevonden maar 
heeft echter tot niets geleid. Gedetailleerde informatie over het lift-slabsysteem is niet aanwezig op het 
Internet of in de literatuur. Er is überhaupt weinig informatie te vinden over het systeem zelf. 
Interviews zijn gehouden met een senior adviseur van BAM Advies & Engineering, de projectleider op het 
lift-slabproject van BAM Utiliteitsbouw, een projectleider Materieel van BAM Project Support en een 
voorman van Rijnstaal Alphen bv welke veel met het systeem heeft gewerkt. 
De observaties hebben plaatsgevonden op "the Cube" te Almere en "nieuwbouw DB Telecom" te 
Wateringen. Op allebei de projecten is het lift-slabsysteem toegepast. 

4.2 Invloedsfactoren op het liftproces 

Tijdens de observaties, interviews en eigen inzicht zijn vijftien factoren naar voren gekomen die van invloed 
zijn op de tijdsduur van het liftproces van de verdiepingsvloeren. Deze invloedsfactoren zijn geordend in de 
categorieên methode, mens, materieel en te verwerken materieel. Iedere invloedsfactor heeft betrekking op 
een van deze categorieën en is hier dan aan gekoppeld. 

4.2.1 Invloedsfactoren. in de categorie methode: 
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de methode van werken bij het liften van de 
verdiepingsvloeren. Zo is de hoeveelheid activiteiten van invloed op de tijdsduur van het liftproces. Hoe 
meer handelingen, hoe langer het liftproces duurt. Tijdens het liften van de verdiepingsvloeren is er 
materieel wat telkens omhoog en/of omlaag gebracht dient te worden. Het materieel dient een aantal van 
deze cycli af te leggen om de vloeren naar boven te brengen. Het aantal cycli per activiteit is van invloed op 
de totale tijdsduur van het liftproces. De inzet van personeel is van invloed op de tijdsduur van het liftproces. 
Hoe meer personeel er ingezet wordt, hoe sneller het proces verloopt. De tijdscjuur van een deelproces is 
van invloed op de tijdsduur van het totale liftproces. 

4.2.2 Invloedsfactoren in de categorie mens: 
De mens heeft op verschillende manieren invloed op de tijdsduur van het liftproces. De werknemers hebben 
aansturing nodig. Ook is de kwaliteit van de werknemer van belang. Hiermee wordt de ervaring, instelling en 
kennis van de werknemer bedoeld. AI deze kwaliteiten hebben invloed op de tijdsduur van het liftproces. 

4.2.3 Invloedsfactoren in de categorie materieel: 
Ook het gebruikte materieel is van invloed op de tijdsduur van het liftproces. Er is veel materieel nodig om 
de verdiepingsvloeren naar boven te brengen. Deze hoeveelheid materieel is van invloed op de lengte van 
het liftproces. Een grote hoeveelheid materieel, zoals ophangkragen en haakplaten, dienen telkens omhoog 
gebracht te worden. De eigenschappen van het materieel hebben ook invloed op de tijdsduur. 
Ophangkragen welke gedemonteerd en weer gemonteerd dienen te worden bijvoorbeeld. Als de 
(de)montage sneller zou verlopen, zou het liftproces ook versnellen. De positie van het materieel bepaalt 
ook de tijdsduur van het liftproces. Voor de ophangkragen dient op grote hoogte gewerkt te worden. Dit 
heeft invloed op de totale lengte van het liftproces. Tevens hebben de afstanden tussen de verschillende 
liftunits invloed op de tijdsduur van het liftproces. 
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4.2.4 invloedsfactoren in de categorie materiaal: 
Onder het materiaal worden de vloeren en de kolommen verstaan. De hoeveelheid kolommen en ook de 
hoeveelheid vloeren hebben invloed op de tijdsduur van het liftproces. Als een gebouw minder vloeren zou 
hebben, hoeven er ook minder vloeren gelift te worden. Als het gebouw minder kolommen zou bevatten, zou 
er ook minder aan liftunits en diens onderdelen gewerkt moeten worden. Het aantal kolommen dat een 
gebouw bevat ligt aan de maximale vri je overspanning waarmee gewerkt wordt. Hoe groter deze 
overspanning, hoe minder het aantal het kolommen een gebouw bevat. Hoe minder kolommen , hoe korter 
de tijdsduur van het liftproces. 

In de afbeelding hieronder zijn de invloedsfactoren op de tijdsduur van het liftproces grafisch weergegeven. 

Afb. 37: Grafische weergave van de invloedsfactoren op de tijdsduur van het liftproces. 

4.3 Oorzaken van het te lange liftproces 

Er is duidelijk te zien wat de invloedsfactoren zijn op de tijdsduur van het liftproces. Nu dienen de oorzaken 
van het te lange liftproces achterhaald te worden. Dat het liftproces te lang duurt, is het probleem en geldt 
als het ultieme gevolg. De meeste oorzaken zijn af te leiden van de invloedsfactoren. 
De categorie mens wordt buiten beschouwing gelaten, omdat op het project "the Cube" te Almere sprake is 
van een goedlopend team waarbij ieder over voldoende kennis en ervaring beschikt. Aan de instelling en de 
aansturing van de werknemers is ook niets op aan te merken . 
De categorie materiaal is niet interessant om op in te gaan. Ieder project is anders en de hoeveelheid 
verdiepingsvloeren en kolommen veranderen ook per project. De ideale overspanning zou bepaald kunnen 
worden, maar op deze manier zou de vrijheid van de architect in het geding komen. De genoemde redenen 
zijn geven genoeg aanleiding om de categorie materiaal buiten beschouwing te laten . 
Dit rapport heeft als opzet om een nieuwe methode te ontwikkelen om verdiepingsvloeren op de gewenste 
hoogte te kunnen brengen . De categorie methode dient dan ook aangepakt te worden. Door het ontwikkelen 
van een nieuwe liftmethodiek zal het materieel waarmee gelift wordt ook aangepast worden. De categorie 
materieel wordt dan vanzelf meegenomen. 
Het liftproces bestaat uit verschillende tijdsbepalende activiteiten. In de komende paragrafen wordt er nader 
ingegaan op de mogelijke oorzaken per tijdsbepalende activiteit. 
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De verschillende mogelijke oorzaken van het te lange liftproces zijn: 

a) Te lage inzet personeel; 
b) Te veel materieel; 
c) Te veel cycli; 
d) Te lange tijdsduur van een activiteit; 

Dit zijn ook de mogelijke oorzaken per tijdsbepalend deelproces. Om te achterhalen of het wegnemen of het 
verminderen van deze verschillende mogelijke oorzaken wel verantwoord is, wordt iedere oorzaak apart 
behandeld. 

De tijdsbepalende deelprocessen welke beschouwd worden, zijn : 
1. Het liften van de verdiepingsvloeren; 
2. Het zakken van de haakplaten; 
3. Het omhoog halen van de haakplaten; 
4. Het omzetten van de ophangkragen. 

a) Te lage inzet van het personeel 
De gehele ploeg van zes personen zijn nodig om de tijdsbepalende deelprocessen te kunnen 
bewerkstelligen . Door het toevoegen van een extra ploeg zouden voornamelijk de deelprocessen 2 Um 4 
sneller verlopen. Tijdsbepalend deelproces 1, het liften van de verdiepingsvloeren , bestaat voornamelijk uit 
het drukken van de vijzels en er zou geen tijdswinst ontstaan als er een extra ploeg ingezet wordt. Een 
ploeg van zes personen is genoeg voor het liften van de verdiepingsvloeren. Als er een extra ploeg ingezet 
wordt voor de overige tijdsbepalende deelprocessen, zouden er pieken en dalen in de manbezetting 
ontstaan. Dit verschijnsel is niet wenselijk. (zie afb. 38). De continuïteit van het personeel moet gewaarborgd 
blijven . Extra ploegen inzetten is dus niet van toepassing. 

Hoog 
(t'JÓ9ns ollljrigo Ql 

adlviteden) ~ 

Normaal 
(tijdens Iften ) 

o 
~ 
<Il 
C-

l! 
..5 

tijd 
Afb. 38: Er worden pieken en dalen in de manbezetting gecreëerd als er tijdens het zakken en omhoog halen van de 
haakplaten en bij het omzetten van de ophangkragen extra ploegen ingezet worden. 
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b) Te veel materieel 
Er bevinden zich op "the Cube" in Almere 58 kolommen . Aan deze kolommen 
bevinden zich de liftunits met de bijbehorende onderdelen zoals de haakplaten 
en de ophangkragen. Als er met minder materieel gewerkt hoeft te worden, 
verkort dit ook de tijdsduur van het liftproces. De hoeveelheid materieel hangt af 
van de hoeveelheid kolommen die het desbetreffende gebouw bevat. Door 
grotere overspanningen toe te passen zou het aantal kolommen in het gebouw 
teruggedrongen worden . Als er grotere overspanningen toegepast worden, 
zouden er zich vloerbalken in de verdiepingsvloeren bevinden. Deze zijn dan 
nodig om deze overspanning te kunnen bewerkstelligen. Bij het lift-slabsysteem 
is echter de eis de verdiepingsvloeren volledig vlak zijn aan boven- en onderkant. 
Dit vanwege het feit dat de vloeren op elkaar worden gestort. En met 
overspanningen van 10,8 m is de maximale overspanning zonder vloerbalken 
wel bereikt. 
De hoeveelheid materieel is een vast gegeven en kan niets aan veranderd 
worden. 

C) Te veel cycli 
Tijdens het liften van de verdiepingsvloeren is er materieel wat telkens omhoog 
en/of omlaag gebracht dient te worden. Het materieel dient een aantal van deze 
cycli af te leggen om de vloeren naar boven te brengen . Voor het liften van de 
vloeren, het omhoog halen en zakken van de haakplaten kan het aantal cycli 
verkleind worden door meerdere verdiepingsvloeren tegelijk te liften. Zo hoeven 
minder liftcycli plaatst te vinden, ook hoeven de haakplaten minder cycli af te 
ronden. Of dit economisch rendabel is, is nog niet duidelijk. Hier dient verder 
onderzoek naar gedaan te worden en wordt nu meegenomen als oorzaak van 
het te lange liftproces. Voor gedetailleerde informatie wordt er verwezen naar 
hoofdstuk 7. 
Tijdens het liften van de verdiepingsvloeren bij "the Cube" in Almere dienen de 
ophangkragen vijf maal omgezet te worden. Het omzetten wordt gedaan om de 
kniklengte van de kolommen te beperken tijdens het liften van de 
verdiepingsvloeren. Het aantal cycli kan verminderd worden door bijvoorbeeld de 
ophang kragen helemaal bovenin de kolommen te plaatsen of door een slag over 
te slaan (zie afb. 39). In bijlage B is nader onderzocht of het economisch 
rendabel is om de stijfheid van de kolommen te vergroten ten opzichte van de 
kostenbesparing door de tijdswinst. In deze bijlage staat beschreven dat het 
economisch niet rendabel is om de stijfheid van kolommen te vergroten. 

;I bam 
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Afb. 39: Er is 
onderzocht of het loont 
om de ophangkragen 
minder vaak om te 
zetten. 
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d) Te lange tijdsduur van een deelproces 
Het omhoog brengen van de verdiepingsvloeren gaat gepaard met een aantal tijdsbepalende deelprocessen 
(zie hoofdstuk 3). Deze tijdsbepalende deelprocessen zijn opgebouwd uit een aantal activiteiten. Er dient 
onderzocht te worden door welke activiteiten of groep activiteiten het desbetreffende deelproces zo lang 
duurt. Per deelproces is er bekeken welke activiteiten tijdsbepalend zijn. 

Het liften van de verdiepingsvloeren; 
Bij het analyseren van dit deelproces wordt alleen het vijzelen van de verdiepingsvloeren meegenomen. 
Deze activiteit neemt verreweg de meeste tijd in beslag. De verdiepingsvloeren klimmen met slagen van 25 
cm omhoog . Het vijzelen van de verdiepingsvloeren gaat gepaard met een aantal activiteiten, welke 
hieronder zijn schematisch zijn weergegeven. 

Drukken Borgen I Intrekken Borgen 
-+ vijzels ---+ liftunits 1---+ vijzels f---+l liftunits '--

(14 min . 9 sec.) (3 min .) (12 min. 9 sec.) (3min .) 

Afb.40: Schematische weergave hoe de verdiepingsvloer een slag naar boven klimt met de bijbehorende tijdsduur. 

Als een activiteit is afgerond, wordt er begonnen met de volgende activiteit. De oorzaken waardoor het 
vijzelen van de verdiepingsvloeren zo lang duur zijn : Het drukken en intrekken van de vijzels en het borgen 
van de liftunits. Door een van de activiteiten te versnellen zou het maken van een slag en ook het vijzelen 
van de verdiepingsvloeren sneller verlopen. Echter dient de klimsnelheid van de vloeren niet verhoogd te 
worden vanwege veiligheidsredenen. Boven een bepaalde klimsnelheid gaan dynamische krachten een rol 
spelen op de constructie van het gebouw. Hierdoor blijft dezelfde klimsnelheid gehandhaafd en zal het 
drukken en intrekken van de vijzels dezelfde tijdsduur behouden. Het borgen van de liftunits heeft een 
geringe invloed op de tijdsduur van het klimmen van de verdiepingsvloeren . De oorzaak heeft dan ook geen 
verdere analyse nodig. 

Het zakken van de haakplaten; 
Een ploeg bestaat uit drie personen welke ieder een aantal activiteiten voor zijn rekening neemt. Hierdoor 
vinden er meerdere activiteiten plaats op een bepaald tijdstip en is het belangrijk om te achterhalen door 
welke activiteiten dit deelproces zo lang duurt. Er dient gekeken te worden welke activiteiten zich op het 
kritieke pad bevinden. Als deze activiteiten op een of andere manier versneld konden worden , dan wordt het 
deelproces ook versneld. De tijdsduur per activiteit is samen met dhr. Lieftink van Rijnstaal Alphen bv 
geschat. Dit deelproces dient verder geanalyseerd te worden. 

B ronverme d r mg lJ( sve/l e mg: 
Activiteit Aantal Snelheid volgens bron Tijdsduur Bron: 
Lopen 10,8 m 1,15 centiminuten/meter 7,5 sec. SAOB 
Plaatsen materieel nvt 10 sec 10 sec. H. Lieftink 
Vieren touw 3,6 m Zie tollen Zie tollen Zie tollen 
Tollen 3,6 m 3,6 m/6 min. 50 sec. 6 min. 50 sec. H. Lieftink 
Verw. materieel Nvt 15 sec. 15 sec. H. Lieftink 
Onthaken haakplaat Nvt 35 sec. 35 sec. H. Lieftink 
Inhaken haakplaat Nvt 10 sec. 10 sec. H. Lieftink 
Verwi jderen strop nvt 10 sec. 10 sec. H. Lieftink 
Tabel 1 : Bronvermeldmg voor de Iijdsverdelmg van het zakken van de haakplaten. 

De totale tijdsduur voor het zakken van de haakplaten per verdieping bedraagt 8 uur. 
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Het omhoog halen van de haakplaten; 
Bij het omhoog halen van de haakplaten bestaat een ploeg uit drie personen. Ieder persoon is 
verantwoordelijk voor een aantal activiteiten. De activiteiten welke zich op het kritieke pad bevinden dienen 
achterhaald te worden. De tijdsduur per activiteit is samen met dhr. Lieftink van Rijnstaal Alphen bv geschat. 
Dit deelproces heeft een verdere analyse nodig . 

d Bronvermelding tij( sverdeling: 
Activiteit Aantal Snelheid volgens bron Tijdsduur Bron: 
Rijden naar werkplek 10,8 m -- 3 min . 36 sec. H. Lieftink 
Lopen 10,8 m 1,15 centiminuten/meter 75 sec. SAOB 
Plaatsen materieel nvt 10 sec 10 sec. H. Lieftink 
Hijsen haakplaat 1,76 m Zie tollen Zie tollen Zie tollen 
Tollen 1,76 m 3,6 m/6 min. 50 sec. 3 min. 20 sec. H. Lieftink 
BeÇleleiden haakplaat 1,76 m Zie tollen Zie tollen Zie tollen 
Verw. materieel Nvt 25 sec. 15 sec. H. Lieftink 
Onthaken haakplaat Nvt i 35 sec. 35 sec. H. Lieftink 
Inhaken haakplaat Nvt 10 sec. 10 sec . H. Lieftink .. 
Tabel 2. Bronvermeldmg voor de tijdsverdelmg van het omhoog halen van de haakplaten. 

Totale tijdsduur voor het omhoog halen van de haakplaten per verdieping bedraagt 8 uur. 

Het omzetten van de ophangkragen; 
Het omzetten van de ophangkragen is het meest tijdrovende deelproces en gaat gepaard met een groot 
aantal activiteiten (zie hoofdstuk 3). Aan welke activiteiten of groep activiteiten ligt het dat het omzetten van 
de ophangkragen zo lang duurt? Er is bekend dat de ophangkragen één slag omzetten drie dagen duurt. 
Het betreft 58 ophangkragen. Dus één ophangkraag omzetten duurt dus 24 min. 50 seconden. 
Het complexe deelproces is samen met de voorman van Rijnstaal Alphen bv nader beschouwd. De tijdsduur 
van de verschillende activiteiten zijn geschat door met percentages te rekenen. Deze zijn weergegeven in 
tabel 3. 

Type activiteit 
Lopen naar werkplek 
Monteren bandie 
Plaatsen lussen 
StiiQen/dalen hooQwerker 
Demonteren ophanQkraaQ 
OmhooQ halen (hijsen) kraag 
Monteren ophanqkraag 
Verwi jderen lussen 
Hoogwerker naar volgende 
werkplek riiden 
Demonteren bandje 

Tabel 3: De tijdsduur van de 
verschillende handelingen is i.s.m. 
de voorman van Rijnstaal Alphen bv 
geschat. 

Tijdsduur 
30 s 

1 min 13s 
1 min 27 s 

30 s 
2 min 40 s 
6 min 50 s 
3min10s 
1 min 27 s 
8min17s 

30 s 

% van totale tijdsduur 
2% 
5% 
6% 
2% 
11% 
28% 
13% 
6% 
33% 

2% 

Rekening houdend met de overlap in handelingen 
geeft dit een duur van 24 minuten 50 seconden. Zie 
netwerkplanning in bijlage C. 

De ploeg bestaat uit zes personen, die ieder voor zich een aantal activiteiten voor zijn rekening neemt. 
Hierdoor vinden er meerdere activiteiten plaats op één bepaald tijdstip en is het belangrijk om te achterhalen 
door welke activiteiten het omzetproces nu zo lang duurt. Er dient gekeken te worden welke activiteiten zich 
op het kritieke pad bevinden . Als deze activiteiten op een of andere manier versneld konden worden , dan 
wordt het omzetproces van de ophangkragen ook versneld. Deze oorzaak heeft verder onderzoek nodig. 

Tijdsduur voor het omzetten van de ophangkragen voor een verdieping bedraagt met één ploeg van zes 
personen bedraagt 3 dagen. 
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4.4 Subconclusie van de analyse 

Iedere oorzaak is apart onderzocht of het economisch rendabel is om de desbetreffende oorzaak aan te 
pakken . De volgende oorzaken aanpakken is in ieder geval economisch niet rendabel: 

a) Te lage inzet personeel ; 
b) Te veel materieel; 

In het voorafgaand staat beschreven dat het economisch niet rendabel is om deze oorzaken aan te pakken . 
De oorzaken welke nog verder onderzoek nodig hebben, zijn de twee volgende: 

c) Te veel cycli 
d) Te lange tijdsduur van een activiteit; 

Deze twee oorzaken worden ieder apart behandeld . Oorzaak c) wordt in hoofdstuk 7 behandeld en oorzaak 
d) in de komende paragraaf. 

4.5 Verdere analyse oorzaak d) 

Oorzaak dJ: Te lange tijdsduur van een activiteit. 
Het liftproces van de verdiepingsvloeren duurt te lang en om te achterhalen door welke activiteiten van de 
verschillende deelprocessen het nu zo lang duurt, is het kritieke pad bepaald per tijdsbepalend deelproces. 
Om duidelijk te krijgen hoe ieder deelproces nu precies verloopt, is er op de volgende pagina's telkens een 
planning van dit proces weergegeven. De planning begint telkens om zeven uur in de ochtend en het 
kritieke pad is in het rood aangegeven. 

De deelprocessen welke verdere analyse nodig hebben, zijn: 
o Het zakken van de haakplaten; 
o Het omhoog halen van de haakplaten; 
o Het omzetten van de ophangkragen. 
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TUle Huidige plannind van het proces: Het zakken van de haakplaten per ploeg. m 
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Tol 
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Activiteiten: 

- Span: 

- Tol : 

- Inhaker: 

A) Lopen naar werkplek; B) Plaatsen materieel; C) Vieren touw; 
D) Verwijderen materieel. 

A) Lopen naar werkplek; B) Onthaken haakplaat; C) Tollen. 

A) Lopen naar werkplek; B) Inhaken haakplaat; C) Verwijderen strop. 

Tijdsduur per activiteit: 

- Span: A) 7,5 sec; B) 10 sec; C) 6 min . 50 sec; 
D) 15 sec. 

- Tol: A) 7,5 sec; B) 35 sec; C) 6 min . 50 sec. 

- Inhaker: A) 7,5 sec; B) 10 sec; C) 10 sec. 

Tijdsduur per kolom : 16 min. 33 sec. per ploeg. 

Legenda: 

1c::=:J Activiteit welke zich niet op 
het kritiek pad bevindt. 

Activiteit welke op zichzelf 
gezien korter zou kunnen 
verlopen. Doordat deze een 
andere activiteit assisteert 
bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad. 

Activiteit welke zich op het 
_ kritiek pad bevindt en 

aangepakt dient te worden . 
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Beknopte beschrij'ving kritieke pad van het zakken haakplaten bij "the Cube": 
Het zakken van de haak platen gebeurt met twee ploegen van ieder drie personen. Deze drie personen 
hebben alle drie een andere functie , namelijk: 

1. Span: Deze persoon laat de haakplaat zakken met behulp van een katrol die aan de 
ophangkraag gemonteerd is. 

2. Tol : Deze persoon onthaakt de haakplaat. Als deze aan het zakken is, draait deze persoon de 
moeren op de draadstaven omhoog. 

3. Inhaker: Deze persoon op de verdieping beneden te wachten totdat deze de haakplaat in de 
ondergelegen vloer kan inhaken. 

Oorzaken van de lange tijdsduur deelproces: 
De oorzaken van de lange tijdsduur voor het zakken van de haakplaten bij "the Cube" te Almere zijn. 
o Het omhoog tollen van de borgmoeren; 
o Een persoon (span) die nodig is om de haakplaat te laten zakken. 
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TUle Huidige planning van het proces: Het omhoog halen van de haakplaten per ploeg. 
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Eerste haakpleat omhoog gehaald I 
Tweede haakptaat oml1oOQ gehaald 

Haakplaten omhoog gehaald bij één kolom 

Derde haakplaat omhoog halen .. 

Span 
r------------------------

Tol 

Begeleider 

Activiteiten: 

- Span: A) Rijden naar werkplek; B) Plaatsen materieel; C) Hijsen haakplaat; 
D) Verwijderen materieel. 

- Tol : A) Lopen naar werkplek; B) Tollen . 

- Begeleider: A) Lopen naar werkplek; B) Onthaken haakplaat; C) Begeleiden 
haakplaat; D) Inhaken haakplaat. 

T iig~uur per activiteit; 

- Span: A) 3 min . 36 sec; 
D) 25 sec. 

- Tol: A) 7,5 sec; 

- Begeleider: A) 7,5 sec; 
D) 10 sec. 

B)10sec; C) 3 min . 20 sec; 

B) 3 min. 20 sec; 

B) 35 sec; C) 3 min. 20 sec; 

Tijdsduur per kolom : 16 min. 33 sec. per ploeg. 

Legenda: 

CJ Activiteit welke zich niet op 
het kritiek pad bevindt. 

Activiteit welke op zichzelf 
gezien korter zou kunnen 
verlopen. Doordat deze een 
andere activiteit assisteert 
bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad. 

Activiteit welke zich op het 
_ kritiek pad bevindt en 

aangepakt dient te worden. 



TUle ;;bam 
4. Analyse 

Beknopte beschrijving kritieke pad van het omhoog halen haakplaten bij "the Cube": 
Het omhoog halen van de haakplaten gebeurt met twee ploegen van ieder drie personen. Deze drie 
personen hebben alle drie een andere functie, namelijk: 

1. Span: Deze persoon komt met een hoogwerker aanrijden en plaatst deze bij de kolom. De 
hoogwerker geldt als hijspunt. Tevens laat deze persoon de haakplaat zakken met behulp 
van een katrol die aan de hoogwerker gemonteerd is. 

2. Tol: Als de haakplaat aan omhoog gaat, draait deze persoon de moeren op de draadstaven 
omhoog. 

3. Begeleider: Deze persoon onthaakt de haakplaat en begeleidt deze tijdens het omhoog gaan langs de 
shearheads. Tenslotte haakt deze persoon de haakplaat in de dakvloer. 

Oorzaken van de lange tijdsduur deelproces: 
De oorzaken van de lange tijdsduur voor het omhoog halen van de haakplaten bij "the Cube" te Almere zijn . 
o Het rijden van werkplek naar werkplek van het hijspunt 
o Het omhoog tollen van de borgmoeren; 
o Een persoon (span) die nodig is om de haakplaat te hijsen 
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Span 1 + 2 

Tol 1 + 2 

.' .. ' · 0" 

-- -~~ ------------------- --- --------- - -------- - ----------------
,,-

- --- ~~ - ------ - ----.. " .' .. ' 

Activiteiten: 

- Hoogwerker: A) Rijden naar werkplek; S) Plaatsen lussen; C) Stijgen hoogwerker; 
0) Verwijderen lussen; E) Zakken hoogwerker. 

- Span 1 + 2: A) Lopen naar werkplek; S) Spannen touwen ; C) Hijsen kraag ; 
0) Oprollen touwen . 

- Monteur: A) Rijden naar werkplek; S) Demonteren kraag; C) Stijgen hoogwerker; 
0) Monteren kraag; E) Zakken hoogwerker. 

- To11 : A) Lopen naar werkplek; S) Demonteren bandje; C) Tollen. 

- Tol 2: A) Lopen naar werkplek; S) Monteren bandje; C) Tollen . 

.0-

[;enje Qp/l.ng~ 
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Legenda : 

C::J Activiteit welke zich niet op 
het kritiek pad bevindt. 

CJ 

Activiteit welke op zichzelf 
gezien korter zou kunnen 
verlopen . Doordat deze een 
andere activiteit assisteert 
bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad . 

Activiteit welke zich op het 
kritiek pad bevindt en 
aangepakt dient te worden . 



TUle ",bam 
4. Analyse u ,litell ,,)UW 

Beknopte beschrijving kritieke pad van het omzetten ophangkragen bij "the Cube". 
Als eerste rijdt de persoon die zich op de hoogwerker bevindt naar de volgende werkplek, de volgende 
kolom. Hij plaatst lussen van de katrollen om iedere helft van de ophangkraag en stijgt met de hoogwerker. 
Nu dient deze hoogwerker alleen maar als hijspunt voor de twee kraag helften met diens hangstaven. 

Om de ophangkraag omhoog te brengen dient deze eerst gedemonteerd te worden. Dit gebeurt door een 
persoon, de monteur genoemd, die zich op een andere hoogwerker bevindt. Terwijl hij de ophangkraag aan 
het losbouten is, houden twee andere personen de touwen onder spanning zodat de monteur de 
ophangkraag gemakkelijk kan demonteren. Deze twee personen zijn span 1+2 genoemd. 
Het demonteren van de ophangkraag is kritiek want span 1 +2 assisteren de monteur. 

De ophangkraag kan nu omhoog worden gebracht. Span 1 +2 beginnen de kraag te hijsen . De kraaghelften 
gaan omhoog maar ook de bijbehorende hangstaven. Aan deze hangstaven bevinden zich de moeren 
waarmee de liftunit geborgd wordt tijdens het klimmen van de dakvloer. Deze moeren dienen onder het 
boven- en onder het onderblok te blijven tijdens het omhoog halen van de hangstaven. Voor een afbeelding 
van de liftunit wordt er verwezen naar afbeelding 2 en 3 op pagina 6. Deze moeren worden omlaag gedraaid 
met behulp van twee aangepaste slijptollen. Tol 1 en tol 2 bewerkstelligen deze activiteit. 
Het omlaag draaien van de moeren , het tollen, wordt als kritiek beschouwd. Als de moeren zich bijvoorbeeld 
niet op de hangstaven zouden bevinden, verliep het hijsen ook sneller. Vandaar deze keuze. 

Vervolgens dient de ophangkraag weer gemonteerd worden op de nieuwe positie. De monteur is inmiddels 
met de hoogwerker gestegen en bewerkstelligt deze activiteit. Terwijl de monteur hiermee bezig is houden 
span 1 +2 de touwen gespannen zodat het monteren gemakkelijk verloopt. Het monteren is kritiek benoemd 
vanwege feit dat span 1 +2 de monteur assisteren. Het monteren is daarom kritiek benoemd. 

Als laatste verwijdert 'het hijspunt' de lussen van de twee kraag helften, laat de hoogwerker zakken en rijdt 
naar de volgende werkplek. Hiermee wordt er gestart met het omzetten van een nieuwe ophangkraag . 

'Het hijspunt' dient dus als eerste aanwezig te zijn en kan pas als laatste weg . De rest van de ploeg staat 
altijd te wachten voordat 'het hijspunt' bij de volgende werkplek gearriveerd is . Hier dient een oplossing voor 
gevonden te worden. Het hebben van een hijspunt is dus cruciaal. 
Het demonteren en het monteren van de ophangkragen is kritiek en dient sneller te verlopen . Dit zou 
bijvoorbeeld in de vorm van een verbinding kunnen welke zich gemakkelijk opent en sluit. 
De moeren die zich op de hangstaven bevinden dienen tijdens het omhoog brengen van de ophangkragen 
en diens hangstaven, omlaag gedraaid te worden om onder het boven- en onderblok van de liftunits te 
blijven (zie afb. 7) . Een oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een andere type borging, zou ervoor kunnen 
zorgen dat het omzetten van de ophangkragen sneller doet verlopen. 

Oorzaken van de lange tijdsduur deelproces: 
De oorzaken van de lange tijdsduur voor omzetten van de ophangkragen bij "the Cube" te Almere zijn. 
o Het rijden van werkplek naar werkplek van het hijspunt; 
o Het demonteren en monteren van de ophangkraag; 
o Het omlaag tollen van de borgmoeren; 
o Twee personen (span 1+2) die nodig zijn om de ophangkraag te hijsen. 
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In de planning van het omzetproces, maar ook in de overige planningen, is te zien dat er veel gaten vallen. 
Dit is een punt waar veel tijdswinst te behalen valt. Het meest bewerkelijke en tijdrovende deelproces is om 
deze reden nader bekeken. Het betreft het omzetten van de ophang kragen. 

Hoogwerker 

Monteur 

Span 1 +2 

Tol 1 + 2 

Afb. 41: De functieverdeling van de ploeg tijdens het omzetproces. 

In het taartdiagram hieronder is in het rood duidelijk te zien dat het personeel niet productief is doordat er 
veel gewacht dient te worden. Ieder lid van de ploeg is apart bekeken. De taartdiagrammen van deze 
personen zijn weergegeven in bijlage D. De productiviteit van de ploeg is hieronder weergegeven. De ploeg 
bestaat uit zes personen met ieder verschillende functies. Zie afbeelding 41 voor de functieverdeling. 

NIET 
PRODUCTIEF 

46'''10 
Uil\OE!refl acli";leilen 

54% 

Iedere persoon van de betreffende ploeg is apart 
bekeken op diens productiviteit. Als laatste dient de 
ploeg als totaal onder de loep genomen te worden. 
In het taartdiagram hiernaast is te zien dat de ploeg 
in zijn totaal, 46% van de tijd niet bezig is met het 
uitvoeren van activiteiten. 
Bijna de helft van de tijd wordt er dus gewacht 
voordat iemand zijn taak kan uitvoeren. Hiermee 
kan gesteld worden dat door op deze manier van 
werken een inefficiênte inzet van het personeel 
plaatsvindt. 

Afb. 42: De totale ploeg is 46% van de tijd niet bezig met het uitvoeren van activiteiten als gevolg van de overlap van 
werkzaamheden in relatie tot elkaar. 
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4.6 Conclusie uit de analyse 

Er is nu achterhaald bij welke oorzaken het verantwoord is om deze weg te halen of te verminderen (zie afb. 
43). Er zijn drie hoofdtakken ontstaan . 

Hijspunt dient van 
werkplek naar werk.plek 

te rijden. 

Het draaien van 
de moeren 

Te veel 
I iftbewegingen 

4 

(De·)monteren kragen 

Inefficiente inzet 
van personeel 

TE LANGE TIJDSDUUR 
LIFTPROCES 

Afb. 43: Oorzaak-gevolgdiagram met de daadwerkelijke oorzaken. 

Te veel cycli van een deelproces : 
Veelliftbewegingen zijn nodig om de verdiepingsvloeren omhoog te brengen . Vanwege dit feit zijn veel cycli 
van deelprocessen. De deelprocessen die veel cycli maken is het liften van de vloeren en het zakken van de 
haakplaten . Als er minder liftbewegingen gemaakt kan worden, zou dit het liftproces versnellen . 

Te lange tijdsduur van een activiteit: 
Activiteiten die zich op het kritieke pad bevinden van de deelprocessen zorgen ervoor dat het 
liftprocesproces te lang duurt. Hier zijn drie oorzaken voor te vinden: 

De hoogwerker, 'het hijspunt' , dient van werkplek naar werkplek te rijden bij het omhoog halen 
van de haakplaten en het omzetten van de ophangkragen. 
De ophangkragen dienen gedemonteerd en gemonteerd te worden tijdens het omzetproces. 
En als laatste dient er aan de moeren van de draadstaven gedraaid te worden als de 
haakplaat moeten zakken of omhoog gehaald dienen te worden. Ook moet er aan de moeren 
gedraaid worden als de ophangkragen omgezet dienen te worden. 

Als de oorzaken aangepakt worden waardoor de tijdsduur van één of meerdere activiteiten verkort worden, 
dan wordt het huidige toegepaste systeem van het omzetten van de ophangkragen versneld . 
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5. Ontwerpaanpak 

5.1 Inleiding 

Om tot een snellere methode te komen om de 
verdiepingsvloeren op hoogte te brengen is het nodig 
om volgens een ontwerpplan te werken. Op een 
methodische wijze wordt de nieuwe technische 
inrichting ontworpen. De snellere methode is ontworpen 
met behulp van de methode van F.J. Siers (2004). Hij 
heeft een werkwijze ontwikkeld waarop een 
methodische wijze een ontwerp van technische 
inrichting of methodiek gemaakt kan worden. Het 
ontwerp heeft vier fases: opstellen van het doel van het 
ontwerp, probleemdefiniërende fase, werkwijze 
bepalende fase en vormgevende fase. 

1. Opstellen doel van het ontwerp 

2. Probleem definiërende fase 

3. Werkwijze bepalende fase 

4. Vormgevende fase 

Afb. 45: Een schematische weergave van de methode 
van F.J. Siers (2004) .. 

5.2 Toelichting methode van Siers 

Allereerst wordt het doel van de nieuw te ontwerpen technische 
inrichting opgesteld. Het betreft het doel van het nieuwe ontwerp en 
niet het doel van het onderzoek. Vervolgens worden in de 
probleemdefiniërende fase de uitgangspunten van het ontwerp 
bepaald en tevens de functies van het nieuwe ontwerp. Bij het 
ontwerpen van een nieuwe technische inrichting wordt er van de 
beginsituatie van het lift-slabsysteem uit gegaan. Dat is als alle 
verdiepingsvloeren êén voor één op elkaar zijn gestort en klaar zjjn 
om gelift te worden. Vervolgens doet de -nieuw te ontwerpen
technische inrichting zijn taken. In de afbeelding hiernaast 
weergegeven als een black box. Vervolgens zijn dan alle 
verdiepingsvloeren op de gewenste hoogte gebracht. 

Afb. 46: De black box bevat functies 
die ervoor zorgen dat de vloeren op de 
gewenste hoogte komen. 
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In de volgende fase, de werkwijze bepalende 
fase, wordt een morfologisch overzicht 
gemaakt (zie afb.47). Voor elke functie worden 
meerdere alternatieve mogelijkheden bedacht 
en naast elkaar gelegd. Op deze manier 
kunnen er meerdere structuurlijnen getrokken 
worden en zo ontstaan verschillende 
principeoplossingen voor het nieuwe ontwerp. 
Deze principeoplossingen worden dan 
beoordeeld of deze technisch uitvoerbaar zijn 
op voor- en nadelen. Vervolgens blijven er 
verschillende principeoplossingen over. 

-::::-:--------.. UORFOLOGISCHOVERZlCHT·- - -----: .. ::-_~ 

Afb.47: Door het trekken van structuurlijnen in een morfologisch 
overzicht, komen er conceptoplossing naar voren. 

In de vormgevende fase worden de principeoplossingen technisch uitgewerkt tot toepasbare oplossingen. In 
deze fase wordt bepaald met welke onderdelen het ontwerp wordt gemaakt. Als laatste wordt de beste 
oplossing gekozen op basis van tijd en kosten. Van iedere oplossing wordt er een planning gemaakt om zo 
de verbeterde tijdsduur van het liftproces te achterhalen. Vervolgens wordt er een kostenoverzicht per 
oplossing gemaakt. Hier staan de materiaalkosten in vermeld maar ook de tijdgebonden kosten. Als dit 
eenmaal is gebeurd, dan komt de meest rendabele oplossing naar voren. De doelstelling van dit 
afstudeerrapport is dan behaald. 
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6. Ontwerpfase 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt als eerste doel van het ontwerp bepaald , daarna de functionele eisen waaraan de 
-nieuw te ontwerpen- technische inrichting aan dient te voldoen. Vervolgens worden allerlei alternatieven 
ontwikkeld voor deze functies en worden deze in een morfologisch overzicht geplaatst. Hier zijn vervolgens 
een groot aantal structuurlijnen in getrokken. Uit deze structuurlijnen zijn weer een aantal 
conceptoplossingen naar voren gekomen. Deze worden daarna ieder apart besproken. Als laatste blijven er 
een aantal conceptoplossingen over. De conceptoplossingen die over blijven hebben verder onderzoek 
nodig . 

6.2 Doel van het ontwerp 

Het doel van het ontwerp is om tot een technische inrichting te komen, waarmee verdiepingsvloeren twee 
maal zo snel op de gewenste hoogte gebracht kunnen worden. De -nieuw te ontwerpen- technische 
oplossingen die hiervoor ontwikkeld worden , zullen getoetst worden op tijd en kosten . Als referentieproject 
wordt "the Cube" te Almere gebruikt omdat het probleemgebied zich hier ook afspeelde. Het doel van het 
ontwerp is omschreven in de volgende doelstelling: 

Het ontwerpen van een technische inrichting om de verdiepingsvloeren van "the Cube" te Almere in 28J4 
werkbare dagen, of minder, tegen een maximaal rendement op de gewenste hoogte te kunnen brengen. 

6.3 Probleemdefiniërende fase 

In deze fase wordt het programma van eisen opgesteld, hierin staan de eisen waaraan de nieuw te 
ontwerpen technische inrichting dient te voldoen. Dit zijn eisen van puur technische aard, maar ook eisen 
die betrekking hebben op de planning . Hieronder is te zien wat de eisen zijn. 

6.3.1 Functionele eisen: 
1 De verdiepingsvloeren dienen op iedere gewenste hoogte gefixeerd te kunnen worden ; 
2 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient de kniklengte van de kolommen te beperken; 
3 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient (minimaal) dezelfde klimsnelheid te hebben als 

de huidige toegepaste methode; 
4 Het liftproces dient zo snel mogelijk te verlopen; 
5 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient een rendabele oplossing te zijn 

voor het gestelde probleem. 

Op de volgende pagina's volgt een toelichting van de functionele eisen voor het ontwerp. 
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1. De verdiepingsvloeren dienen op iedere gewenste hoogte gefixeerd te kunnen worden. 
Als de verdiepingsvloeren niet op iedere gewenste hoogte gefixeerd kunnen worden , leidt dit tot een 
onwenselijke verdiepingshoogte. Als de vloeren niet op een gewenste hoogte gefixeerd kunnen worden, tast 
dit het ontwerp van het gebouw aan . En leidt ook nog eens tot drastisch hogere kosten. Vandaar de eis dat 
de verdiepingsvloeren op iedere gewenste hoogte gefixeerd moeten kunnen worden . 

* = ==1='-------- -------- ------t Hoogteverschil. 
dus het gebouw 
heeft ook meer m3 

inhoud. 

Afb.49: Als de vloeren niet op iedere gewenste hoogte gefixeerd kunnen worden. tast dit het ontwerp aan en leidt het tot 
hogere kosten. 

2. De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient de kniklengte van de kolommen te 
beperken. 

Het toegepaste lift-slabsysteem in Almere en in Wateringen beperkt de kniklengte van de kolommen. Door 
het beperken van de kniklengte van de kolommen hoeft het overdimensioneren hiervan niet in grote mate 
plaats te vinden. De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient hier ook rekening mee te houden. 
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3. De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient (minimaal) dezelfde klimsnelheid te hebben 
als de huidige toegepaste methode. 

Bij het ontwerpen van de nieuwe technische inrichting is het mogelijk dat de verdiepingsvloeren omhoog 
worden gebracht zonder het gebruik van ophangkragen. Er hoeven dan ook geen ophangkragen omgezet te 
worden. Om maximale tijdswinst te behalen is het van belang dat de klimsnelheid van de vloeren hetzelfde 
blijft. Het mooiste zou zijn dat de klimsnelheid groter zou worden, maar om veiligheidsredenen wordt het 
behouden van dezelfde klimsnelheid aangehouden. Boven een bepaalde klimsnelheid gaan dynamische 
krachten een grotere rol spelen op de constructie van het gebouw. 

TiI:I~~.d_n 

1 2 J .. 5 6 7 8 910 " 12 13 ' 4 IS 181 7 18 19202122 23 24 2526 'Z7 2S 29 JO 31 3233343536 37 38 3940 4' 42 43 444546 4748495051 S2 5354 55 56 57 58 5960 61 

LIFTPROCES 56l>d \.-----------+----- Duur liftproces: 56,5 werkbare dagen.---+------+-----+~ 

1. Plaatsen IilhJnJts 4d 

2. liften 6 verdiepingsvloeren 6d 
3. Zakken haakptaten Sd 

a,-,O 9-10 9 - 10 10- l lS-l0 9 - 10 

20 · ,[::91· ,liJ . [j. G · ,0 
300000 

4. Omhoog halen haakplaten ld 
5. Omzetten ophangkragln 3d 
6. Plaatsen wIndverbanden Y;rd 

7. Liften 5 verdiepingsvtoeren 5d 
B. Zakken haakplalen 4d 
9. Omhoog halen haakplalen 1d 
10. Omzetten ophangkragln 3d 
11 . Plaatsen windverbanden 'Ad 

12. Liften 4 ve{cheplngsvloeren 4d 
13. Zakken haakplaten 3d 
14. Omhoog halen haakplalen 1d 
15. Omzetten ophangkragen 3d 
, 6. Plaatsen windverbanden I>d 

17. liften 3 verdiepingsvloeren 3d 
18. Zakken haakplaten 2d 
19. Omhoog halen haakplaten 1d 
20. Omzetten ophangkragen 3d 
21. Plaatsen windverbanden Y.d 

22. Liften 2 verdiepingsvloeren 2d 
23. Zakken haakplaten ld 
24. Omhoog halen haakplaten ld 
25. Omzetten ophangkragen 3d 
26. Plaatsen windverbanden 'Ad 

31 -1 
7 uur VIJZelen 

,-------,~ 1 Liften verdiep ingsvtoer 1 d 1I 0 
3' -, 

27 Liften dakvloer ld 
28. Plaatsen windvernanden Y.d 

29. VefWijderen litrunits 2d 

Afb.SO: Indien er geen ophangkragen benodigd zijn om de verdiepingsvloeren op hoogte te brengen, wordt er maximale 
tijds winst behaald als de kJimsnelheid van de verdiepingsv/oeren hetzelfde blijft. De blauwe balkjes in de planning dienen 
(tenminste) even lang te blijven, korter is altijd welkom. 

4. Het liftproces dient zo snel mogelijk te verlopen,. 
Het kan ook mogelijk zijn dat er welophangkragen nodig zijn om de verdiepingsvloeren omhoog te brengen. 
Ook dan geldt dat de klimsnelheid van de verdiepingsvloeren hetzelfde blijft. Aan de hand van de planning 
zou er gezegd kunnen worden dat maximale tijdswinst behaald zou worden als het omzetproces net zo lang 
duurt als het plaatsen van de windverbanden (zie afb.51). 
Bij "the Cube" te Almere verzorgen de windverbanden de stabiliteit van het gebouw. Een stijve betonkern 
zou ook de stabiliteit kunnen waarborgen en komt het plaatsen van windverbanden helemaal niet aan bod. 
Een maximale tijdswinst wordt dan behaald als het omzetproces van de ophangkragen zo snel mogelijk 
verloopt en er wordt getracht dit ook te behalen. Indien er ophangkragen toegepast worden. 

LIFTPROCES 561> d 

1. Plaatsen liltunits 

2. Liften 6 verdiepingsvloeren 6d 
3. Zakken haakplaten 5d 
4. Omhoog halen haakpJaten 1d 
~ . Omzetten ophangkragen 3d 
6. Plaalsen windverbanden Yod 
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Afb.S1: Indien ophangkragen toegepast worden, dient het omzetproces zo snel mogelijk te verlopen om maximale 
tijdswinst te behalen. Links is de huidige toegepaste methode te zien, rechts verloopt het omzetproces op zich snelst. 
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5. De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient een rendabele oplossing te zijn voor het 
gestelde probleem. 

De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting zorgt ervoor dat de verdiepingsvloeren sneller op de 
gewenste hoogte komen. Het dient echter wel een rendabele oplossing te zijn voor het gestelde probleem. 
Het nieuwe ontwerp kan nog zo snel de vloeren op hoogte hebben gebracht, maar als hier een grote 
geldsom voor neergeteld wordt, is het de vraag of dit wel zo slim is. Hier dient een berekening voor gemaakt 
te worden . In hoofdstuk 7 hier meer over. 

6.3.2 Functies 
De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting heeft verschillende taken te vervullen om de 
verdiepingsvloeren omhoog te brengen. Er wordt uitgegaan van een beginsituatie waar de 
verdiepingsvloeren op elkaar zijn gestort en klaar zijn om gelift te worden. De functie die nodig zijn om de 
vloeren omhoog te kunnen brengen zijn hieronder weergegeven. 

De verschillende functies zijn: 

1 De verdiepingsvloeren dienen omhoog gebracht te worden; 
2 De verdiepingsvloeren dienen geparkeerd te worden ; 

a. De kolommen dienen een oplegmogelijkheid te hebben voor de verdiepingsvloeren; 
b. De verdiepingsvloeren dienen aan de kolommen bevestigd te worden; 

3 De aandrijving dient de verdiepingsvloeren omhoog te brengen; 
4 De verdiepingsvloeren dienen via een klimweg omhoog gebracht te worden; 
5 Tijdens het klimmen dienen de verdiepingsvloeren geborgd te worden; 
6 Indien ophangkragen toegepast worden, dient de borging onder het boven- en onderblok te blijven 

tijdens het omzetten ; 
7 Indien ophang kragen toegepast worden, dienen deze omhoog gebracht te worden; 
8 Indien ophangkragen toegepast worden, dienen deze aan de kolom gefixeerd te worden . 

Toelichting van de functies voor het ontwerp: 

1. De verdiepingsvloeren dienen omhoog gebracht te worden. 
Bij het lift-slabsysteem worden de verdiepingsvloeren één voor één op elkaar gestort en vervolgens omhoog 
gebracht. Dit is hét principe van het systeem. Het omhoog brengen van de vloeren geldt dus als eis, omdat 
er anders geen gebouw tot stand komt. 

2. De verdiepingsvloeren dienen geparkeerd te worden. 
Als de verdiepingsvloeren omhoog zijn gebracht, dienen deze tijdelijk aan de kolom gefixeerd te worden. De 
huidige toegepast methode van parkeren is in de jaren '50 ontwikkeld en zou achterhaald kunnen zijn. Het 
zou mogelijk kunnen zijn dat er met de technologische vooruitgang van de afgelopen decennia hier 
bijvoorbeeld een goedkopere oplossing voor bestaat. 
Voor het parkeren van de verdiepingsvloeren dient de kolom een mogelijkheid te hebben waar de vloeren 
opgelegd kunnen worden . Om de verdiepingsvloeren op de kolom te kunnen leggen, dient er wat 
toegevoegd te worden zodat de vloeren bevestigd worden aan de kolommen. 
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Opleg nokken geldt als 
opleg mogelijkheid 

Stalen wiggen bevestigen 
de vloer aan de kolom 

"'bam 

Afb.52: Bij de huidige toegepaste methode worden de verdiepingsvloeren geparkeerd d.m.v. stalen wiggen tussen de 
shearheads en de oplegnokken te plaatsen. 

3. De aandrijving dient de verdiepingsvloeren omhoog te brengen. 
De verdiepingsvloeren gaan niet uit zichzelf naar boven . Deze zullen met het 
uitoefenen van een bepaalde kracht, omhoog gebracht worden. De huidige 
methode past hydraulica toe, in de vorm van vijzels, om dit tot stand te brengen. 
Wellicht zijn andere methodes beter toepasbaar. De aandrijving dient de massa 
van de verdiepingsvloer wel omhoog te kunnen brengen . 

Afb. 53: Hydraulische 
cilinders (vijzels) zijn nu 
de aandrijving achter 
het omhoog brengen 
van de vloeren. 
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4. De verdiepingsvloeren dienen via een klimweg omhoog 
gebracht te worden. 

De verdiepingsvloeren dienen omhoog gebracht te worden en leggen 
hierdoor in verticale richting een route af. Dit gebeurt telkens met een 
kleine stapje, een slag genaamd. Op deze manier klimmen de 
verdiepingsvloeren naar de gewenste hoogte. Het klimmen kan via 
verschillende klimwegen verlopen en dienen de massa van de te 
klimmen vloer over te kunnen brengen op de kolom. 

5. Tijdens het klimmen dienen de verdiepingsvloeren 
geborgd te worden. 

Als de verdiepingsvloeren omhoog gebracht worden via de klimwegen, 
dienen deze geborgd te worden als er een slag gemaakt is. Per 
klimweg zijn er verschillende manieren van borgen. De borging dient de 
massa van de te klimmen verdiepingsvloer over te brengen op de 
klimweg. De klimweg brengt op zijn beurt deze kracht weer over op de 
kolom. 

6. Indien ophangkragen toegepast worden, dient de borging 
onder het boven- en onderblok te blijven tijdens het 
omzetten . 

Het toepassen van ophangkragen om verdiepingsvloeren omhoog te 
brengen, hoeft geen verkeerde methode te zijn . Echter geldt hier wel als 
eis dat de borgingen van de klimwegen onder de boven- en 
onderblokken van de liftunits dienen te blijven, tijdens het omzetten. 

7. Indien ophangkragen toegepast worden, dienen deze 
omhoog gebracht te worden. 

Het wezenlijke van het omzetten van de ophangkragen is het omhoog 
brengen van de kragen . Dit dient te geschieden om vervolgens aan die 
ophangkragen de verdiepingsvloeren omhoog te trekken. Het omhoog 
brengen dient plaats te vinden . Er zouden geen ophangkragen van te 
voren aan de kolommen gemonteerd kunnen zijn om zo het 
omzetproces te versnellen. Zie hiervoor bijlage E. 

8. Indien ophangkragen toegepast worden, dienen deze aan 
de kolom gefixeerd te worden. 

Het omhoog trekken van de verdiepingsvloeren kan pas als de 
ophang kragen gefixeerd zijn aan d'e kolommen. De ophangkraag 
bevestigt in feite de klimweg aan de kolom. Op deze manier wordt de 
massa van de te klimmen verdiepingsvloer overgebracht op de 
kolommen. 

;I bam 
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Afb.54: Bij de huidige methode zijn 
de klimwegen de draadstaven, de 
moeren borgen de vloeren tijdens 
het klimmen. Tijdens het omzetten 
van de ophangkragen dienen de 
moeren onder het boven- en 
onderblok te blijven. 
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6.4 Werkwijze bepalende fase 

Nu de functies bekend zijn waar de -nieuw te ontwerpen- technische inrichting aan dient te voldoen, is het 
de bedoeling om in deze fase verschillende alternatieven per functie te ontwikkelen. Op deze manier wordt 
er tot verschillende conceptoplossingen gekomen. Bij het ontwikkelen van alternatieven is er gekeken hoe 
verschillende typen boorplatformen, achtbanen, grote reclamezuilen, liften, roltrappen, klimbekistingen, 
glijbekistingen en hefapparatuur werken. De alternatieven die ontwikkelt zijn per functie zijn in een 
morfologisch overzicht geplaatst. Zie bijlage F. Door het trekken van structuurlijnen komen er een groot 
aantal conceptoplossingen naar voren. Er is per conceptoplossing de voor- en nadelen beschreven. Aan de 
hand van deze voor- en nadelen is er per conceptoplossing gekeken of deze überhaupt technisch wel 
mogelijk is. Daarnaast is er gekeken of er niet omslachtig te werk wordt gegaan als er vloeren omhoog 
worden gebracht. Conceptoplossingen welke technische mogelijk zijn, hebben verder onderzoek nodig. 

6.4.1 Moriologisch overzicht 
In het morfologisch overzicht op de volgende pagina is er in de kolom de functies van -de nieuw te 
ontwerpen- technische inrichting weergegeven. Per functie zijn er verschillende alternatieven ontwikkeld en 
zijn in de rij ernaast weergeven. 

6.4.2 Aantal structuurlijnen beperken 

Klimweg 

Parkeermogelijkheid 

Als de verdiepingsvloeren omhoog worden gebracht, klimmen 
deze via een klimweg naar boven. Tijdens het klimmen van de 
vloeren dienen deze telkens geborgd te worden. Als de vloeren 
op de gewenste hoogte zijn gebracht dienen deze geparkeerd 
te worden. 
Het parkeren en definitief fixeren van de verdiepingsvloeren is 
in feite hetzelfde als de vloeren borgen op de daarvoor 
bestemde klimweg. Om deze reden wordt er bij het trekken van 
de structuurlijnen dezelfde methode van parkeren genomen als 
bij het kiezen van een klimweg met de daarvoor bestemde 
borging. Het zou mogelijk zijn om als de afbeelding hiernaast te 
kiezen voor een klimweg met een andere (aparte) 
parkeermogelijkheid, maar dit leidt alleen maar tot extra kosten. 
Dit is zonde en er wordt dan ook niet voor gekozen. Als het echt 
niet anders kan, wordt er voor meerdere klimwegen gekozen. 

Afb. 55: Er wordt niet gekozen voor het toepassen 
Van een klim weg met een aparte parkeermogeljikheid. 

6.4.3 Structuurlijnen trekken en conceptoplossingen analyseren 
In het morfologisch overzicht kunnen structuurlijnen getrokken worden. Als er een structuurlijn getrokken 
kan worden, kan er ook een conceptoplossing getekend worden. Dit wordt ook gedaan in bijlage F en zal 
eerst per conceptoplossing gekeken worden of het technisch mogelijk is. Daarna worden de voor- en 
nadelen per conceptoplossing tegen elkaar afgezet. 

42 



I TUle 
1. Omhoog 
brengen 
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3. Wijze 
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4. Klimweg. 
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MORFOLOGISCH OVERZJCHT bam 
"overzicht van de werkwijzen om de verdiepingsvloeren omhoog te brengen" 
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Drukken vanuit kelder: Structuurlijnen 1, 2, 3 en 4 

Bij deze conceptoplossingen worden de verdiepingsvloeren 
vanuit de kelder omhoog gedrukt met behulp van 
hydraulische vijzels. Deze methode lijkt veel op het 
JackBlock-systeem. De vier verschillende structuurlijnen 
hebben allen een verschillende manier van parkeren . Echter 
komt het allemaal neer op het principe welk hiernaast is 
afgebeeld. 

Voordelen : 
• Er hoeven geen ophangkragen omgezet te worden. Dit 

bespaart een hoop tijd . 

Nadelen: 
• Om de vloer te ondersteunen waarop gestort wordt, is 

een kostbare aangelegenheid . 
• De vijzels dienen een enorme lengte te hebben, om de 

dakvloer op zijn uiteindelijke positie te kunnen brengen. 
• De kelder dient dus net zo diep te zijn als het gebouw 

hoog is. Alleen om de vijzels te kunnen herbergen. 

-+ Deze structuurlijnen vallen af omdat er in het huidige 
ontwerp , "the Cube" te Almere, geen kelder aanwezig is. 

Afb. 56: Het omhoog drukken 
verdiepingsvloeren vanuit de kelder 

Drukken met behulp van een luchtkussen: Structuurlijnen 4 en 5 

~~ 

~ -
< 

) 
luch 

haak 
Afb.57: De verdiepingsvloeren worden omhoog gedrukt met behulp van luchtkussens. 

van de 

Hier worden de verdiepingsvloeren omhoog gedrukt met behulp van luchtkussens. Deze luchtkussens 
worden tijdens het realiseren van de verdiepingsvloeren aan gebracht. Als een verdiepingsvloer gestort is 
wordt hier een luchtkussen opgelegd. Deze heeft een scheidende functie met de overige 
verdiepingsvloeren. Als er lucht wordt toegevoegd in het kussen, met behulp van compressoren 
bijvoorbeeld , gaat de verdiepingsvloer omhoog. Er is weinig overdruk nodig om de vloer van zijn plek te 
krijgen. Er zijn maar twee manieren waarop de vloeren geparkeerd kunnen worden en dat zijn de manieren 
waarmee met behulp van een zelfborgende haak een oplegging gecreêerd wordt. Er kan immers niemand 
onder de omhoog gebrachte vloer komen. 

Voordelen: 
• Als alle luchtkussens op een aparte compressor worden aangesloten kan het omhoog brengen van de 

vloeren vrijwel automatisch verlopen. Dit kan alleen als deze compressors weer op een computer 
aangesloten worden. Dit geautomatiseerde proces zou dag én nacht door kunnen gaan als een 
voorgetrokken betonkern als stabiliteitsvoorziening zou fungeren. Het liftproces zou dan 24 uur per dag 
door kunnen gaan. Dit betekent een enorme tijdswinst. 
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• Het liftproces verloopt automatisch . Dit betekent dat er geen of nauwelijks manuren aan te pas komen. 

Nadelen: 
• Om de verdiepingsvloer horizontaal naar boven te brengen, dient de massa van de vloer homogeen 

verdeeld te zijn . Als één punt van de vloer zwaarder is als de andere, dan kiest de lucht de weg van de 
minste weerstand. Dus dan gaat de minder zware kant van de vloer eerst omhoog . De vloer kan niet 
horizontaal omhoog gebracht worden en zal klem komen te zitten. 

• De luchtkussens zijn moeilijk te besturen. 
• De luchtkussens dienen een zeer grote afmeting te hebben, anders kunnen de verdiepingsvloeren niet 

4 meter omhoog gebracht worden . 
• Als een luchtkussen stuk gaat, dan is er een groot probleem. De desbetreffende verdiepingsvloer 

omhoog brengen wordt dan een hele opgave. 

-+ Omdat het technisch onmogelijk is, vallen deze structuurlijnen af. 

Drukken met behulp van heftafels: Structuurlijnen 6 en 7 

Bij deze twee conceptoplossingen worden de 
verdiepingsvloeren omhoog gedrukt met behulp van 
heftafeis. De heftafeis worden tijdens het realiseren 
van de verdiepingsvloeren geplaatst. Als een vloer 
gestort is , worden hier heftafeis op geplaats. De 
overgebleven ruimtes op de vloer worden uitgevuld 
met bekisting. 
Het liftproces zou ook hier volledig automatisch 
kunnen verlopen als een stijve betonkern 
voorgetrokken zou zijn geworden. De heftafeis 
dienen ook dan aangesloten te worden op een 
computer. 

Voordelen: 
• Liftproces verloopt automatisch en kan 24 uur 

per dag doorgaan met een enorme tijdswinst 
als gevolg. 

• Geen of nauwelijks manuren komen aan te 
pas. 

Nadelen: 
• Door heftafeis toe te passen dienen de vloeren 

uitgevuld te worden met bekisting. Terwijl het 
lift-slab systeem juist een besparing aan 
bekisting moest betekenen. 

haak 
Afb.5B: De vloeren worden omhoog gedrukt door heftafeis. 
Het liftproces verloopt alleen automatisch als er 
zelfborgende haken worden toegepast. 

• Tijdens het omhoog brengen van de vloer, gaat deze doorhangen. Hierdoor krijgen de heftafeis 
horizontale krachten te verwerken, waar zijn niet tegen bestand zijn. 

• Heftafeis kunnen geen zware lasten naar een grote hoogte brengen. 
• Als de alle vloeren omhoog gebracht zijn , is het nog een hele klus om de heftafeis te verwijderen. 

-+ Het is technisch onmogelijk om de verdiepingsvloeren omh.oog te brengen met behulp van heftafeis. De 
structuurlijnen vallen af. 
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Draaiende kolommen: Structuurlijn 8 

Bij deze conceptoplossing zijn de kolommen rond en is daar een strip 
rondom op gelast. De kolommen zijn in feite rechtopstaande 
draadstaven. Om de kolommen worden shearheads geplaatst en 
vervolgens ingestort in de verdiepingsvloeren. Deze shearheads 
bevatten groeven en fungeren in feite als grote moeren. Door de 
kolommen te laten draaien, gaan de verdiepingsvloeren omhoog. Dit 
komt doordat de speciale shearheads als moeren fungeren . Als de 
eerste verdiepingsvloer op hoogte is dient deze op de een of andere 
manier van losgekoppeld te worden van de kolommen, zodat deze niet 
meer mee omhoog gaat. Echter dient deze wel in verbinding te blijven 
met de kolommen, anders blijft de verdiepingsvloer niet op de gewenste 
hoogte. 

Voordelen : 
• Het betreft een automatisch liftproces. 
• Er zijn geen ophangkragen nodig om de vloeren omhoog te 

brengen . 

Nadelen: 
• 

• 

• 

• 

De kolommen laten draaien is een zeer lastige zaak, aangezien de 
kolommen van bovenaf aangedreven dienen te worden. 
De op de kolom gelaste strip krijgt grote krachten te verwerken en 
de verbinding met de kolom zal dienen te verwerken. 
Het loskoppelen van een verdiepingsvloer van de kolom is zeer 
lastig, misschien wel onmogelijk. 
Als de kolommen draaien gaan alle vloeren tegelijk omhoog. Ze 
kunnen niet één voor één omhoog. Hierdoor moeten de kolommen 
grote horizontale krachten verwerken. En zullen dienen daarom 
overgedimensioneerd te worden. 

-+ Conceptoplossing is technisch onmogelijk. De structuurlijn valt af. 

Parkeren met behulp van moeren: Structuurlijn 9 en 10 

Ook bij deze conceptoplossing zijn de kolommen rond en is daar een 
strip rondom op gelast. De kolommen zijn in feite rechtopstaande 
draadstaven. Als de verdiepingsvloeren omhoog worden getrokken, gaat 
een ploeg 'moeren' monteren. Op deze moeren komen de 
verdiepingsvloeren te liggen. Ze vormen de parkeermogelijkheid voor de 
vloeren. 

Voordelen: 
• Verdiepingsvloeren kunnen nu makkelijk op hoogte gesteld worden. 

Nadelen: 
• Het lassen van een strip op de kolommen is een lastige taak. 
• De op de kolom gelaste strip krijgt grote krachten te verwerken en 

de verbinding met de kolom zal deze dienen te verwerken. 
• Het monteren van de 'moeren' is een tijdrovende bezigheid. 
• De 'moeren' op de gewenste positie behouden is lastig, omdat deze 

grote krachten over dienen te brengen op de kolom. 
• De moeren dienen tijdens het liftproces gemonteerd te worden. 

-+ Deze structuurlijnen vallen af, omdat het een zeer onpraktische 
methode betreft. 

.q.bam 
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Afb.59: De kolommen zijn bij deze 
conceptoplossing in feite 
rechtopstaande draadstaven. Door 
deze te laten draaien, gaan de 
verdiepingsvloeren omhoog. 
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Afb.60: Bij deze conceptoplossingen worden de vloeren 
geparkeerd m.b.V. moeren die tegen de onderkant van de 

vloeren worden aangedraaid. 
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Vloeren laten klimmen met behulp van draaiende tandraderen: Structuurlijn 11 tot en met 20 

Deze structuurlijnen betreft conceptoplossingen 
waarbij draaiende tandraderen ervoor zorgen dat 
de vloeren omhoog gebracht worden. Deze 
techniek zorgt bij boorplatformen ervoor dat het 
platform omhoog of omlaag gaat. 

Voordelen: 
• Het omhoog brengen van de vloeren verloopt 

volledig automatisch. 

Nadelen: 
• Het aandrijven van de tandraderen vergt een 

grote krachtbron. 
• Er zijn ook veel krachtbronnen nodig, 

aangezien het veel kolommen en veel vloeren 
betreft. Bij boorplatformen zijn het vaak vier 
grote kolommen op iedere hoek. En is het altijd 
maar één vloer (het platform) welk omhoog 
gebracht wordt. In dat geval zijn het dus maar 
vier krachtbronnen. 

• Het plaatsen en verwijderen van alle 
krachtbronnen is een tijdrovende taak. 

-+ Het gebruik van krachtbronnen welke 
tandraderen aandrijven is een zeer onpraktische 
methode om de vloeren naar boven te brengen. Er 
wordt dan ook niet voor gekozen. Structuurlijnen 11 
Um 20 vallen dan ook af. Überhaupt oplossingen 
waarbij tandraderen aan te pas komen en voor 
deze alternatieven worden dan ook niet meer 
gekozen. 

Afb.61: Vloeren worden omhoog gebracht m.b.v. draaiende 
tandraderen. Links, structuurlijn 13 tlm 20. Rechts, 
structuurlijn 11 en 12. 

Vloeren laten klimmen met behulp van draaiende wielen: Structuurlijn 21 tot en met 25 

Bij deze structuurlijnen worden wielen aangedreven door middel 
van een krachtbron welke tandraderen laat draaien. Deze 
tandraderen drijven de wielen aan. Tussen de wielen is een stalen 
kabel geklemd. Door het inhalen van de kabel, wordt de vloer 
omhoog getrokken. In feite is er een soort lier op de ophangkraag 
gemonteerd welke de vloer omhoog trekt. 

Voordelen : 
• Het klimmen van de verdiepingsvloeren zou automatisch 

verlopen. 
• Het aanpikken van onderliggende vloeren verloopt ook 

automatisch. 

Nadelen: 
• Het is technisch onmogelijk om vloeren omhoog te trekken. 

De krachten zijn té groot. De kabel welke tussen de wielen 
geklemd zit zou losschieten. 

-+ De structuurlijnen vallen af, omdat het technisch onmogelijk is. 
In het vervolg wordt bij het trekken van structuurlijnen worden 

deze alternatieven dan ook niet meer gekozen. 

Afb.62: Het omhoog trekken van de 
vloeren op deze methode is technisch 
onmogelijk. 

47 



TUle 6. Ontwerpfase utiIJtel r tJuw 

bam 

Klimmen dakvloer door te klemmen: Structuurlijn 26 tot en met 31 

Hier wordt de dakvloer omhoog getrokken met behulp van een 
zelfklimmende liftunit. Een zelfklimmende liftunit is opgebouwd 
uit vier verticaal geplaatste vijzels . Deze vijzels bevinden zich 
tussen twee stalen kransen , welke om de kolom geplaatst zijn. 
In principe is er dezelfde techniek gebruikt waarmee glijkisten 
omhoog klimmen. 
Vijzels welke horizontaal geplaatst zijn kunnen de liftunit op de 
kolommen afklemmen. Op de afbeelding hiernaast is te zien dat 
de onderste horizontaal geplaatste vijzels de liftunit afklemmen 
op de kolom . En de verticale vijzels drukken zich uit elkaar. 
Zodra een slag is gemaakt, dan klemmen de bovenste 
horizontale vijzels zich af op de kolom. Nu kunnen de onderste 
horizontale vijzels zich loskoppelen van de kolommen . En dan 
kan de druk van de verticaal geplaatste vijzels , de liftunit, 
afgelaten worden. Nadat dit gebeurd is, klemmen de onderste 
horizontaal geplaatste vijzels zich weer af op de kolommen. En 
koppelen de bovenste horizontaal geplaatste vijzels zich los van 
de kolommen. Op deze manier wordt er een slag gemaakt en 
klimt stap voor stap de dakvloer omhoog. De overige 
verdiepingsvloeren klimmen via een andere weg omhoog. 

Voordelen: 

Afb.63: De dakvloer klimt via de kolommen 
omhoog. Dit gebeurt door de -nieuw te 
ontwerpen- technische inrichting telkens op 
de kolommen te laten afklemmen m.b.v. 
kleine vijzels 

• De klimweg van de dakvloer is de kolom zelf. Er hoeven geen extra voorzieningen aan de kolom 
toegevoegd te worden om de liftunit te laten klimmen. Er zijn echter nog steeds voorzieningen nodig om 
de verdiepingsvloeren te parkeren. 

Nadelen: 
• Deze conceptoplossing is voorgelegd bij dhr. Janssen van Bosch Rexroth, en er is naar voren gekomen 

dat de oplossing in deze vorm door geen keuring zal komen. Met als reden dat de zelfklimmende liftunit 
geen veiligheidsvoorziening heeft. Als er iets gebeurt zodat de druk wegvalt van de horizontale vijzels, 
moeten de liftunits terug kunnen vallen op een veiligheidsvoorziening . Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 
van een tandheugel of een nok zijn en die zijn nu niet aanwezig . Als een van deze 
veiligheidsvoorzieningen wel aanwezig is, kunnen de vloeren via deze voorzieningen naar boven 
klimmen. 

• Als één van deze veiligheidsvoorzieningen toch nodig zijn, kunnen de verdiepingsvloeren ook via deze 
voorzieningen omhoog worden gebracht. 

-+ Deze conceptoplossingen vallen af, omdat ze niet door de keuring komen . 

Dakvloer laten klimmen door middel van oplegmogelijkheid: Structuurlijn 32 tot en met 43 

De dakvloer wordt omhoog gebracht met behulp van een 
zelfklimmende liftunit. De liftunit is hetzelfde opgebouwd als 
de bij de vorige reeks structuurlijnen. Alleen zijn hier de 
horizontale vijzels verwijderd. Het klimmen van de dakvloer 
verloopt hetzelfde als bij de vorige reeks structuurlijnen. Het 
enige verschil is dat de liftunits nu niet op de kolommen 
worden afgeklemd, maar dat deze telkens rusten op de 
oplegmogelijkheid van de kolom. Het klimmen verloopt in 
principe exact hetzelfde, alleen worden de vloeren nu 
omhoog gebracht via de oplegmogelijkheden op de 
kolommen. Op deze manier worden glijkisten en 
boorplatformen omhoog gebracht. 

Structuurlijn 32 tot en met 43 geven een conceptoplossing 
weer, waarbij de dakvloer via de oplegmogelijkheden van de 
kolommen omhoog gebracht wordt. Bij deze 
conceptoplossing is het mogelijk om via drie verschillende 
oplegmogelijkheden naar boven te klimmen. 

Afb.64: De verdiepingsvloeren worden tijdens het 
parkeren op de oplegmogelijkheden van de 
kolom gelegd. Bij deze conceptoplossingen 
wordt de dakvloer via deze oplegmogelijkheden 
omhoog gebracht. 
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De drie verschillende oplegmogelijkheden om de dakvloer naar boven te brengen , zijn : 
1. Klimmen via gaten in de kolommen; 
2. Klimmen via nokken welke op de kolommen zijn gelast; 
3. Klimmen via tandheugels welke op de kolommen zijn gelast. 

ad 1 
Voordelen klimmen via gaten in de kolommen: 
• Gaten in kolommen maken kan vandaag de dag zeer goedkoop. Met behulp van 

lasers worden met een zeer grote precisie en een razend tempo de gaten in de 
kolommen gesneden. 

• Na een gesprek met dhr. Van der Meijden (senior adviseur BAM Advies & 
Engineering) is naar voren gekomen dat de verdiepingsvloeren, constructief gezien , 
wel degelijk via deze gaten naar boven gebracht kunnen worden. 

ut ht It~bouw 

Afb.65: Gaten zijn in de kolom gesneden m.b.v. een laser. 

Nadelen klimmen via gaten in de kolommen: 
• Doordat er gaten in de kolommen worden gesneden, dienen de kolommen een grotere afmeting te 

krijgen. 
• Er is echter tijdens het gesprek met dhr. Van der Meijden ook naar voren gekomen dat het toepassen 

van gaten als oplegmogelijkheid niet gewenst is. Doordat er gaten in de kolommen worden gemaakt, is 
de binnenkant van de kolommen niet meer afgesloten voor de buitenlucht. De binnenkant van de 
kolommen is in geen enkele vorm beschermd tegen corrosie. De binnenkant van de kolommen zullen 
dus tijdens de uitvoering van de ruwbouw blootgesteld worden aan vocht. 

-+ Structuurlijn 32, 33, 36, 37,40 en 41 vallen af. Omdat gaten in de kolommen creëren , leidt tot corrosie 
aan de binnenkant van de kolommen. 

ad 2 
Voordelen klimmen via nokken welke op de kolommen zijn gelast: 
• De binnenkant van de kolommen wordt niet blootgesteld aan de buitenlucht. Er kan 

dus geen corrosie plaatsvinden. 
• Kolommen hoeven geen grotere afmeting te hebben, zoals bij de vorige 

oplegmogelijkheid het geval was. 
• Er wordt relatief weinig materiaal toegevoegd aan de kolom t.o.v. andere klimwegen. 

o Dit is een gewichtbesparing voor de kolommen; 
o Materiaalkosten zijn laag; 
o Er zijn relatief weinig manuren nodig om de nokken op de kolommen te 

lassen. Een tandheugel op een kolom lassen neemt meer tijd in beslag . 

Afb.66: Nokken worden handmatig op de kolommen aangebracht. 

Nadelen klimmen via nokken welke op de kolommen zijn gelast: 
• De nokken worden handmatig op de kolommen gepositioneerd. Daarna worden de nokken gefixeerd 

door ze op de kolommen te lassen. Doordat het positioneren van de nokken handmatig verloopt, 
kunnen de posities van de nokken een kleine maatafwijking hebben. 

• Het maken van nokken op de kolommen is een extra handeling en kost geld. Deze moet zoveel 
mogelijk vermeden worden. Dit kan bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk nokken toe te passen. 

-+ Er is nog geen reden om de structuurlijnen af te laten vallen. De structuurlijnen 35, 39 en 43 zijn 
conceptoplossingen welke nu nog tot de mogelijkheden behoren. 

ad 3 
Voordelen klimmen via tandheugels welke op de kolommen zijn gelast: 
• Ook hier worden de kolommen niet blootgesteld aan de buitenlucht. En kan er ook geen corrosie 

plaatsvinden. 
• De kolommen kunnen dezelfde afmeting behouden. 
• Als de dakvloer omhoog klimt via de tandheugels, dan borgt de haak automatisch. Dit komt ten goede 

van de veiligheid en het klimmen van de dakvloer verloopt dan vrijwel automatisch. 
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Nadelen klimmen via tandheugels welke OP de kolommen zijn gelast: 
• De tandheugels worden aan de kolommen toegevoegd. Het lassen van de 

tandheugels op de kolommen vergt enorm veel manuren. 
• Er wordt relatief veel materiaal toegevoegd aan de kolom: 

o Dit leidt tot een enorme gewichtstoename van de kolommen; 
o De materiaalkosten zijn hoog; 
o De tandheugels op de kolommen lassen vergt enorm veel manuren. Veel 

meer manuren dan nokken op de kolommen lassen. 

Afb.67: Door tandheugels op de kolommen te lassen, wordt 
er enorm veel materiaal aan de kolommen toegevoegd. 

-+ Structuurlijnen 34, 38 en 42 vallen af. Omdat tandheugels aan de kolommen toevoegen zeer hoge 
materiaalkosten met zich meebrengt. Nokken toevoegen aan de kolommen is echter een goedkopere 
oplossing. 

Er blijven drie structuurlijnen over bij deze conceptoplossing, namelijk structuurlijn 35, 39 en 43. Bij deze 
structuurlijnen klimt de dakvloer via de nokken op de kolom omhoog. De overige verdiepingvloeren dienen 
via een andere weg naar boven te klimmen. Deze drie verschillende externe klimwegen zijn: 
1. tandheugels met de zelfborgende haken; 
2. draadstaven met moeren; 
3. rails met spieën. 

Alle verdiepingsvloeren, met uitzondering van de dakvloer, dienen omhoog gehaald te worden via een 
klimweg welke geen onderdeel uit maak van de kolommen. Bij "the Cube" te Almere zijn er vijf 
verdiepingsvloeren en één dakvloer. Deze vijf verdiepingsvloeren zullen via de externe klimweg naar boven 
moeten worden gebracht. 

ad 1 
Voordelen om de overige verdiepingsvloeren via externe tandheugels naar boven te laten klimmen: 
• Als tandheugels de externe klimwegen vormen, kan dit leiden tot een grote 

tijdswinst. Want als telkens een slag wordt gemaakt door het uitzetten van de 
vijzels, doet de haak de desbetreffende vloer automatisch borgen. Er komt geen 
mankracht aan te pas. 

Nadelen om de overige verdiepinosvloeren via externe tandheugels naar boven te 
laten klimmen: 
• De tandheugels en de bijbehorende haken dienen speciaal gemaakt te worden. 

Dit zou kunnen leiden tot hoge materieelkosten. Echter deze materieelkosten 
kunnen over meerdere projecten worden afgeschreven en zal het met de hoogte 
hiervan wel meevallen. 

Afb. 68: 
Tandheugels als 
exteme kJimwegen. 

-+ Structuurlijn 35 behoort nog tot de oplossingsmogelijkheden. De hoge materieelkosten zou op kunnen 
wegen tegen de enorme tijdswinst die te behalen valt. Nader onderzoek is hiervoor benodigd. 

ad 2 
Voordelen om de overige verdiepingsvloeren via externe draadstaven naar boven te 
laten klimmen: 
• De draadstaven en de bijbehorende moeren kunnen bij DYWIDAG worden 

besteld. Deze zijn goedkoper zijn dan de tand heugels. De materieelkosten zullen 
dan ook laag zijn . 

Nadelen om de overige verdiepingsvloeren via externe draad staven naar boven te 
laten klimmen: 
• Als draadstaven de externe klimwegen vormen, dan kan dit leiden tot maar een 

geringe tijdswinst. Telkens als een slag wordt gemaakt door het uitzetten van de 
vijzels, dan moeten de moeren handmatig aangedraaid worden. Het verloopt dus 
niet automatisch. 

Afb. 69: Draadstaven 
als goedkope 
externe klimwegen. 

-+ Structuurlijn 39 valt niet af. De lage materieelkosten zouden de geringe tijdswinst kunnen verantwoorden. 
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ad 3 
Voordelen om de overige verdiepingsvloeren via externe rails naar boven te laten 
klimmen: 
• Als er een slag wordt gemaakt kunnen de spieën gemakkelijk in de gaten van de 

rails worden bevestigd. 

Nadelen om de overige verdiepingsvloeren via externe rails naar boven te laten 
klimmen : 
• Als de spieën gemakkelijk bevestigd kunnen worden, dan kunnen deze ook 

gemakkelijk verwijderd worden. Dit komt doordat deze grote krachten over 
dienen te brengen. Een spie zou met gemak uit een van de gaten kunnen vallen. 
Zeker als de zelfklimmende liftunit op de spieën rust bij het omhoog klimmen van 
de dakvloer. 

"bam 
utilll It 11<.1 
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Afb. 70: Rails vallen 
af als externe 
klimwegen. 

-+ Structuurlijn 43 valt af omdat de spieën gemakkelijk uit de gaten zouden kunnen komen. Daarom 
worden in het vervolg bij het trekken van structuurlijnen de rails buiten beschouwing gelaten. 

-+ Structuurlijn 35 en 39 vallen niet af en hebben verdere analyse nodig. 

Het omhoog drukken van de ophangkragen: Structuurlijn 44 tot en met 47 

De verdiepingsvloeren naar boven te brengen met 
ophangkragen kan een rendabele oplossing zijn . Aan deze 
ophangkragen zitten de gebruikelijke liftunits , zoals deze nu 
ook worden toegepast. De verdiepingsvloeren klimmen op de 
gebruikelijke methode naar boven. 
Het omzetten van de ophang kragen verloopt bij de huidige 
methode zeer langzaam en dient sneller te verlopen . In plaats 
van de ophangkragen naar boven te hijsen kunnen de kragen 
ook naar boven worden gedrukt. De kragen een slag naar 
boven drukken kan met behulp van vijzels. Als deze naar de 
gewenste hoogte zijn gedrukt, dienen de kragen daar 
gefixeerd te worden . 

Voordelen: 
• Het omhoog brengen van de ophangkragen kan 

plaatsvinden op vloerveldniveau. 

Nadelen: 
• Het drukken van de vijzels verloopt zeer traag. Dit is niet Afb.71 : De ophangkragen worden met behulp 

gewenst. want het omzetten dient sneller te verlopen . van vijzels omhoog gedrukt. 

• Er dienen grote vijzels toegepast te worden om de kragen naar de gewenste hoogte te brengen. Deze 
nemen veel plaats in beslag . 

• En de vijzels zijn duur. 

-+ Doordat het omhoog brengen van de ophangkragen op deze wijze zeer traag verloopt, vallen 
structuurlijnen 44 tot en met 47 af. Het is tevens zeer onpraktisch om grote vijzels toe te passen . 

In het morfologisch overzicht kan er gekozen worden om de ophangkragen de (de-)monteren of om dit niet 
te doen. Als er ophangkragen benodigd zijn om de verdiepingsvloeren omhoog te brengen, dan wordt er 
voortaan voor gekozen om de kragen niet te hoeven (de-)monteren . Het niet hoeven demonteren en weer 
monteren van de ophangkragen bespaart enorm veel tijd . Dit komt het omzetten van de kragen alleen maar 
ten goede. 

51 



TUle 6. Ontwerpfase 
;jbam 

Jtilu ~Iubuu • 

Structuurlijn 48 tot en met 57: Het omhoog trekken van de ophangkragen 

Ook nu worden de verdiepingsvloeren via ophangkragen naar 
boven getrokken. De gebruikelijke liftunits worden toegepast 
en het naar boven klimmen van de vloeren verloopt op de 
gebruikelijke methode. 
Het verschil met de vorige conceptoplossing is dat de 
ophangkragen nu omhoog worden gehesen en niet omhoog 
worden gedrukt. De verschillende manieren van hijsen zijn : 

Takels bij kolom: 
Er is voor gekozen om het hijsen te laten plaatsvinden door 
takels welke helemaal bovenop de kolommen zijn gemonteerd. 
Deze takels worden op de kolommen gemonteerd voordat de 
kolommen geplaatst worden. De takels kunnen op vloerveld
niveau bediend worden met behulp van een afstandbediening. 
Het voordeel van deze manier van hijsen is dat de 
hijsvoorziening altijd aanwezig is. Bij de overige manieren van 
hijsen is dit niet het geval. 

Takels bij hoogwerker: 
Als er takels op hoogwerkers worden gemonteerd, dienen 
deze nog steeds van kolom naar kolom te rijden. Wat een zeer 
tijdrovende activiteit is en dus onwenselijk. 

Van te voren ophangen van takels: 

'--__________ --11 Afb. 

72: Het omhoog trekken van de ophangkragen 
gebeurt met behulp van op afstand bestuurbare 
takels. 

Er kan ook gekozen worden dat een kleine ploeg van te voren takels op te laten hangen. Deze ploeg dient 
echter ook met hoogwerkers rond te rijden van kolom naar kolom. Deze activiteit is ook tijdrovend en dus 
onwenselijk. 

Mobiele kraan: 
De ophangkragen kunnen ook omhoog worden gebracht met behulp van een mobiele kraan. Dit is 
onwenselijk omdat het Iift-slabsysteem bekend staat als een bouwmethodiek waarbij géén kranen worden 
toegepast. Tegenwoordig worden deze alleen toegepast om de gevels te realiseren, verder worden de 
kranen niet toegepast. Deze methode van hijsen is dan ook onwenselijk. 

Afu:B-DRVefSëhiÎÎ.~~;;a,ïier:enva;07i~;;4"Bk,ëiSbOi-;:n:;;dekoi'imimP.~plaatsen verdienen de voorkeur. 

De manier waarop de ophangkragen gehesen worden is bekend. De ophangkragen dienen nu nog op de 
kolommen gefixeerd te worden. Er is gekozen om de ophangkragen niet te demonteren en weer te 
monteren. Deze activiteiten nemen kostbare tijd in beslag. Deze activiteiten hoeven helemaal niet plaats te 
vinden als onderstaande manieren van fixeren worden toegepast. 

De manieren van fixeren waarbij er openingen in de kolommen worden gecreêerd , is niet wenselijk. De 
binnenkant van de kolommen wordt niet meer afgesloten voor de buitenlucht. Deze is in geen enkele vorm 
beschermd tegen corrosie. De binnenkant van de kolommen zullen dus tijdens de uitvoering van de 
ruwbouw blootgesteld worden aan vocht. De manieren van fixeren waarbij er openingen in de kolommen 
ontstaan zijn: 
• Inkeping in de kolom; 
• Vaste kraag toepassen en middels een pin door kraag en kolom fixeren; 
• Vaste kraag toepassen en middels een haak welke in een gat in de kolom valt fixeren. 
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• vaste kraag +wig vaste kraag+pin 

Vijf verschillende manieren om de ophangkragen te fixeren op de kolommen. 
ophangkragen is bij deze methodes niet nodig. 

;jbam 
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vaste kraag+haak 

(De-)montage van de 

-+ Structuurlijn 49, 51, 52, 54, 56 en 57 vallen af omdat dit conceptoplossingen zijn waarbij er 
openingen in de kolommen gecreêerd worden. Er bestaat kans op corrosie aan de binnenkant van 
de kolommen en dit is ongewenst. 

• vaste kraag +wig 

Afb. 75: Manieren waarbij openingen in de kolommen benodigd zijn om de ophangkragen te fixeren, vallen af. 

Er blijven nog twee mogelijkheden over om de ophangkragen aan de kolommen te fixeren . Namelijk met 
behulp van: 
• Een inschuifverbinding; 
• En een vaste ophang kraag welke op een stalen wiggen rust. 
Nu wordt er gekeken naar het gemak waarop de ophangkragen omgezet kunnen worden. De ophangkragen 
worden omhoog gehesen met behulp van elektrische takels . En zijn te allen tijde verbonden met de kragen . 
De takels worden op vloerveldniveau bediend . 

Vaste ophangkraag welke op stalen wiggen rust: 
De binnenmaat van de ophangkragen zijn 300 x 370 mm en de buitenmaat van de kolommen zijn 300 x 350 
mm o De ophangkragen kur,nen dus makkelijk over de kolommen schuiven en worden in principe naar boven 
begeleidt via de kolommen. Aan de kragen kunnen de wiggen ook al gemonteerd zijn . De wiggen kunnen 
een scharnierende verbinding hebben met de kragen, waardoor de kragen automatisch gefixeerd worden 
aan de kolommen . Doordat de wiggen telkens terugklappen zodra er nokken zijn gepasseerd. 
Het voordeel van het automatisch fixeren is dat er niemand naar de hoogte van de ophang kraag hoeft om te 
controleren of om ervoor te zorgen dat deze goed gefixeerd is aan de kolom. Deze activiteit kan dus 
plaatsvinden op vloerveldniveau. 
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Inschuifverbinding: 
Het hijsen van dit type verbinding verloopt anders. Ten eerste worden de twee losse onderdelen niet geleidt 
via de kolom naar boven . En ten tweede is er altijd iemand nodig om de ophangkraag te fixeren aan de 
kolom. Het fixeren kan niet plaatsvinden op vloerveldniveau en er dus altijd een hoogwerker nodig die van 
kolom naar kolom rijdt. Wat op zich een tijdrovende bezigheid is. Als laatste dient er voor dit type van fixatie 
aan de kolom een helft van de inschuifverbinding te worden gemaakt. Deze is niet terugwin baar en kost 
extra geld ten opzichte van de manier van fixeren . 

• 
vaste kraag het omzetten 

van de ophangkragen bij deze methode helemaal op het v/oerveldniveau verloopt. Dit is bij de 
inschuifverbinding niet het geval en valt daarom af. 

Structuurlijn 48 en 53 vallen af, omdat de inschuifverbinding een verbinding met de kolom is welke 
niet op het vloerveldniveau gemaakt kan worden. 

Structuurlijn 50 en 55 vallen niet af, omdat deze gebruik maken van een vaste kraag welke zich 
automatisch fixeert aan de kolommen. Hierdoor kunnen alle activiteiten op vloerveldniveau 
plaatsvinden. 

54 



TUle 
1. Omhoog 
brengen 
vloeren. 

2. Parkeren 
vloeren. 

3. Wijze 

5. Borging 
tijdens het 
klimmen . 

6. Borging 
moet onder 
blok liflunit 
blijven tijdens I 
omzetten. 

7. Omhoog 
brengen 
ophang
kraag. 

l
a. Kraag 
fixeren op 
kolom. 

Bevestiging 
vloer aan 
kolom 

MORFOLOGISCH OVERZICHT 
"overzicht van de werkwijzen om de verdiepingsvloeren omhoog te brengen" 

bm 

1 11 " .J~ 

StructuurlIjn 39 
SlructuurltJn 50 
Structuurl!)n 55 
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6.5 Conclusie werkwijze bepalende fase 

De structuurlijnen welke nog verdere analyse nodig hebben zijn: structuurlijn 35, 39, 50 en 55. Deze 
structuurlijnen zijn op de vorige pagina weergegeven in een morfologisch overzicht. Deze 
conceptoplossingen zijn allemaal technisch uitvoerbaar en zullen allemaal tijdswinst opleveren . In feite zijn 
er twee conceptoplossingen ontstaan met ieder twee varianten , te weten: 

1. Zelfklimmende liftunit; 
met externe klimwegen bestaande uit draadstaven; 
met externe klimwegen bestaande uit tandheugels. 

2. Liftunit met ophangkraag; 
met externe klimwegen bestaande uit draadstaven; 
met externe 'klimwegen bestaande uit tandheugels. 

Draadstaven 

Tandheugels 

Draadstaven 

Tandheugels 

Tabe/4: Schematische weergave van de conceptop/ossingen met diens varianten. 

Er volgt nu een beknopte beschrijving van iedere structuurlijn . 
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Zelfklimmende liftunit met draadstaven als externe klimwegen: Structuurlijn 39 

Afb. 76: 

Stalen krans 
Nok (klim weg) + wig 

Nok (parkeermogelijkheid) 

Kolom 
Vijzel 

Draadstaaf + moeren 

De eerste structuurlijn geeft een methode weer waarbij de verdiepingsvloeren 
omhoog worden gebracht zonder het gebruik van een ophangkraag. Het betreft 
een zelfklimmende liftunit. Deze conceptoplossing is gebaseerd op het principe 
van een glijbekisting. 
De liftunit bestaat uit vier vijzels die tussen twee stalen kransen worden 
geplaatst. Het klimmen van de liftunit verloopt via stalen nokken die op de 
kolommen zijn gelast. Telkens wordt onder iedere krans, stalen wiggen gelegd 
als de vijzels uitgedrukt zijn of de druk eraf gelaten wordt. Op deze manier klimt 
de liftunit naar boven. Het leggen van de wiggen gaat met de hand, maar zou 
ook automatisch kunnen verlopen met behulp van een scharnier bijvoorbeeld. 
De liftunit klimt met de dakvloer naar boven, zodra deze zich op een (tijdelijk) 
gewenste positie bevindt worden de overige verdiepingsvloeren naar boven 
getrokken met behulp van de gebruikelijke draadstaven. 

Links: De eerste conceptoplossing bestaat uit een zelfklimmende liftunit welke via op de kolom gelaste nokken naar 
boven klimt. 
Rechts: Telkens worden stalen wiggen op de nokken gelegd als de vijzels uitgedrukt zijn, of als de druk er volledig 
afgelaten is. 

Zelfklimmende liftunit met tand heugels als externe klimwegen: Structuurlijn 35 

Stalen krans 
Nok (klim weg) + wig 

Nok (parkeermogelijkheid) 

Kolom 
Vijzel 

Tandheugel + haken 

Deze conceptoplossing is in principe hetzelfde als de vorige. Het enige verschil 
is dat deze conceptoplossing de verdiepingsvloeren, met uitzondering van de 
dakvloer, naar boven trekt met behulp van tandheugels en de daarbij 
behorende haken. Het voordeel van deze methode ten opzichte van de vorige 
is dat bij deze methode er niet handmatig geborgd dient te worden bij het 
omhoog halen van de verdiepingsvloeren . De haken borgen vallen immers 
automatisch in de tanden van de tand heugels. In combinatie met stalen wiggen 
welke automatisch op de nokken vallen, hoeft bij deze methode nauwelijks 
mankracht aan te pas te komen om het klimmen van de verdiepingsvloeren te 
bewerkstelligen. 

Afb. 77: Dezelfde conceptoplossing als de vorige, enige verschil is dat bij deze oplossing de verdiepingsvloeren (m.u. v. de 
dakvloer) naar boven worden getrokken met behulp van tandheugels en haken. 
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Liftunit met ophangkraag met draadstaven als externe klimwegen: Structuurlijn 55 

Hangstaaf + spec. moeren 
Ophangkraag 

Nok t.b. v. parkeren vloeren, 
definitief fixeren vloeren en het 
opleggen van ophangkragen. 

Kolom 
Autom. scharnierende wig 

Deze structuurlijn heeft het meest weg van de huidige toegepaste methode. De 
dakvloer klimt omhoog via de hangstaven en wordt telkens geborgd door de 
desbetreffende moeren. De rest van de verdiepingsvloeren worden via de 
trekstaven omhoog getrokken en ook deze vloeren worden telkens geborgd 
door de daar bijbehorende moeren. 
De toegepaste moeren bij deze conceptoplossing kunnen van de hangstaven 
verwijderd worden. Dit versnelt het omzetten van de ophangkragen. Het 
omhoog brengen van de ophangkraag wordt dan bewerkstelligd door twee 
elektrische takels welke middels een afstandbediening bediend worden . Als de 
ophangkraag op de gewenste hoogte is klapt de wig automatisch terug met 
behulp van een scharnier en bijvoorbeeld een veer. Vervolgens worden de 
moeren weer op de hangstaven geplaatst en kan er weer een stapel 
verdiepingsvloeren gelift worden. De ophangkraag hoeft door zijn overmaat niet 
te worden gedemonteerd en gemonteerd. Alle activiteiten kunnen op 
vloerveldniveau plaats vinden en door één persoon per ophangkraag worden 
uitgevoerd. 

Afb. 78: Deze conceptoplossing lijkt het meest op de huidige toegepaste methode. Het omhoog brengen van de 
ophangkraag wordt bewerkstelligd door twee op afstand bestuurbare takels. 

Liftunit met ophangkraag met tandheugels als externe klimwegen: Structuurlijn 50 

T Tandheugels + haken 
Ophangkraag 

Nok t.b. v. parkeren vloeren, 
definitief fixeren vloeren en het 
opleggen van ophangkragen. 

Kolom 
Autom. scharnierende wig 

De laatste structuurlijn heeft veel overeenkomsten met de vorige structuurlijn, 
het enige verschil is dat de klimwegen nu uit tandheugels bestaan . 
De haken worden van de tandheugels gehaald en vervolgens wordt op exact 
dezelfde manier de ophangkraag omhoog gebracht. Als laatste worden de 
haken weer op de tandheugels geplaatst en kan er weer begonnen worden met 
het een nieuwe liftcyclus. 
Het voordeel van deze methode is dat tijdens het klimmen niet handmatig 
geborgd dient te worden . De haken vallen immers automatisch in de tanden 
van de tandheugels. 

Afb. 79: Deze conceptoplossing heeft veel overeenkomsten met de vorige, het enige 
verschil is dat de klim wegen bestaan uit tandheugels. 
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6.6 Vormgevende fase 

De conceptoplossingen zijn door het trekken van structuurlijnen in het morfologisch overzicht naar voren 
gekomen. De conceptoplossingen dienen getoetst te worden op basis van tijd en kosten . Maar eerst dienen 
deze technisch uitgewerkt te worden tot toepasbare oplossingen. Bij het technisch uitwerken van een 
conceptoplossing wordt er bepaald met welke methode er gewerkt wordt om de verdiepingsvloeren naar 
boven te brengen . Maar ook uit welke onderdelen de toepasbare oplossingen opgebouwd worden . Er zijn 
verschillende methodes per conceptoplossing mogelijk om de vloeren naar boven te brengen . Zo zijn er dus 
ook verschillende combinaties van onderdelen mogelijk. In de komende paragrafen worden verschillende 
alternatieven in de liftmethodiek behandeld. 

Tijdens het technisch uitwerken van de conceptoplossing is nauw contact geweest met enkele experts op 
het gebied van hydrauliek en vijzeltechniek. Deze experts zijn dhr. Van der Meijden van BAM Advies & 
Engineering, dhr. Tamminga van BAM Project Support, dhr. Janssen van Bosch Rexroth Group en dhr. 
Doppenburg van Robucon bv. 

6.6.1 Eerste alternatief op de liftmethodiek: Grotere slagen maken. 

Bij het huidige toegepaste systeem, worden telkens slagen gemaakt van 25 cm. Dit vanwege het feit dat de 
toegepaste vijzels maar een beperkte afmeting hebben. Na een gesprek te hebben gehad met dhr. 
Tamminga van BAM Project Support (2007) is er naar voren gekomen dat het maken van deze relatief 
kleine slagen leidt tot een langere tijdsduur voor het totale liftproces. Ook leidt het bij de zelfklimmende 
liftunits tot veel hogere materiaalkosten door de grote hoeveelheid toe te passen materiaal. De dakvloer 
klimt bij de zelfklimmende liftunits via de kolommen omhoog. De grote hoeveelheid toe te passen materiaal 
zijn de extra nokken welke op de kolommen zijn aangebracht ten behoeve van het klimmen van de dakvloer. 

Grotere slagen Minder slagen Minder handelingen Minder tijd 

Minder nokken Lagere kosten 

Atb. 80: Schematische weergave wat de gevolgen zijn als vijzels worden toegepast welke grotere slagen kunnen maken. 
De onderste vertakking geeft de gevolgen weer voor de zelfklimmende liftunits. 

Nu worden er slagen gemaakt van 25 cm , als er slagen worden gemaakt van 150 cm zijn er (theoretisch 
gezien) zes maal minder slagen nodig . Welke als gevolg heeft dat er minder handelingen nodig zijn en dat 
er daardoor dus ook minder tijd benodigd is om de verdiepingsvloeren op de gewenste hoogte te krijgen. 
Voor de zelfklimmende liftunits betekent dit dat er minder nokken op de kolommen nodig zijn. Dit zal ook 
opgemerkt worden in de materiaalkosten. Zie het onderstaande schema. In het schema zijn de benodigde 
aantal nokken weergegeven. Deze nokken zijn bedoeld voor de klimweg van de dakvloer en niet voor het 
parkeren van de verdiepingsvloeren. 

~ 
Benodigde Benodigde 11 

Totaal aantal Manuren Materiaalprijs I TOTAAL 
aantal slagen aantal nokken I benodigde (€ 7 I nok) (€ 1,60 I kg) I1 

voor klimmen t.b .v. klimweg nokken t.b .v. Nok: 8,8 kg 
dakvloer per kolom I' klimweQ , 

slag 25 cm 82 164 9512 € 66.584,00 € 133.928,96 € 200.512,96 
slag 150 cm 13 26 1508 € 10.556,00 € 21.232,64 € 31.788,64 
VERSCHIL € 56.028,00 € 112.696,32 € 168.724,32 .. .. 
Tabel 5: Als een grotere slag wordt toegepast zijn er mmder nokken als klimweg nodIg voor structuurlIJnen 35 en 39. Dil 
scheelt significant in de kosten. 

De materiaalkosten worden door het toepassen van grotere vijzels aanzienlijk teruggebracht bij de 
zelfklimmende liftunits , Voor de liftunits met ophangkraag is dit echter niet van belang, omdat hier de vloeren 
via externe klimwegen naar boven worden gebracht. Dan betreft het geen materiaalkosten, maar 
materieelkosten . 
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Als er vijzels worden toegepast welke een grotere slag maken, komen er andere problemen om de hoek 
kijken. 

In afbeelding 81 is te zien dat de meest linkse vijzel de 
huidige situatie weergeeft. De vijzels staat onder druk 
door op de moer van de hangstaaf te rusten en de 
verdiepingsvloer naar boven te drukken. Door het 
toepassen van een vijzel welke 500 mm hoog is en 
maar een slag maakt van 250 mm geldt de zuigerstang 
van de vijzel als een knikverkorter. 

De middelste vijzel geeft een alternatieve methode 
weer om de verdiepingsvloeren naar boven te drukken. 
Deze vijzel staat ook onder druk. Maar doordat deze 
vijzel langer is en doordat de zuigerstang niet als 
knikver1<orter werkt, speelt knik een veel grotere rol. 
Daarom dient de diameter van deze vijzel groter te 
worden om de knikbelasting te kunnen verwer1<en. 

Een oplossing voor dit probleem zou het omhoog 
trekken van de vloeren kunnen zijn . Dit is het geval bij 
de meest rechtse vijzel. Als de vijzel onder trek staat, is 
knik niet aan de orde. Maar nu doet zich een ander 
probleem voor. Doordat de verdiepingsvloeren nu 
omhoog worden getrokken, is het effectief oppervlak 
van de zuiger kleiner geworden. Met als gevolg dat de 
vijzel alsnog een grotere diameter nodig heeft om het 
ge-wenste effectieve oppervlak te bereiken . 

invoer 

Vijzel $la g 250 mm drukt Vijzel: slag 1500 mm drukt Vi,ilet Slag 1500 mm!rekt 

Afb.81: De vijzels onder druk en onder trek belast. 

Na een gesprek met dhr. Janssen van Bosch Rexroth (2008) is naar voren gekomen dat het voor de 
diameter van de vijzel niets uitmaakt als de verdiepingsvloeren naar boven worden gedrukt of getrokken. De 
prijs van de twee verschillende vijzels zijn dan ook exact hetzelfde. Het advies is echter wel om de vijzels 
toe te passen welke de verdiepingsvloeren naar boven trekken. De inhoud van een vijzel die onder trek 
belast wordt is veel kleiner dan de inhoud van een vijzel die onder druk belast is. Door de kleinere inhoud is 
deze vijzel eerder gevuld met olie dan een hydraulische pomp wordt toegepast met dezelfde 
stroomsnelheid. 
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6.6.2 Tweede alternatief op de liftmethodiek: Twee vloeren tegelijk liften. 

Bij het huidige toegepaste lift-slabsysteem worden de verdiepingsvloeren één voor één op elkaar gestort en 
vervolgens ook één voor één naar boven gebracht. Als eerste wordt de dakvloer gelift en geparkeerd met 
behulp van stalen wiggen op de daarvoor bestemde oplegnokken. Deze verbinding van dakvloer met de 
kolommen zorgt voor stabiliteit tijdens het liften van de overige verdiepingsvloeren, maar ook in mindere 
mate voor de wind. Als alle verdiepingsvloeren gelift zijn, worden er windverbanden geplaatst. Deze zorgen 
voor stabiliteit in de uiteindelijke gebruikstoestand van het gebouw, maar ook tijdens het liftproces. 
Stijve betonkernen welke van tevoren zijn opgetrokken zouden echter ook voor de stabiliteit van het gebouw 
kunnen zorgen. In dat geval zou de verbinding van dakvloer - kolommen niet echt zorgen voor stabiliteit 
voor het liften van de overige verdiepingsvloeren, maar dan zou deze verbinding meer gelden als 
knikverkorters voor de kolommen. In principe zouden er dan meer vloeren tegelijk gelift kunnen worden. 
De op de volgende pagina beschreven aanpassing van de liftmethodiek dient rekening te houden met het 
verbeteren van het lift-slabsysteem in al zijn facetten. Er kunnen er minder vloeren tegelijk gelift worden als 
de stabiliteit van het gebouw verzorgd word door windverbanden. De stabiliteit wordt bij het referentieproject 
"the Cube" verzorgd door windverbanden en van deze situatie wordt dan ook uitgegaan. 

g ~ ~ 
11 

Vloeren worden één voor 
één op elkaar gestort. 

H ~ 00 t 
.4~ 

~ 
Dakvloer wordt 
getrokken en 
kolommen gelegd. 

omhoog 
op de 

Deze verbinding zorgt voor 
stabiliteit met betrekking tot 
wind ... 

Afb. 82: De liftmethodiek van het huidige toegepaste lift-slabsysteem. 

H ~ 00 t 

H, 

~ 
... maar ook voor het liften 
van de volgende vloeren. 
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Als gebouwen gerealiseerd worden 
met behulp van het lift-slabsysteem en 
windverbanden verzorgen de stabiliteit 
van het gebouw, dan is de 
oplegverbinding van dakvloer met de 
kolommen onmisbaar tijdens het liften 
van de overige verdiepingsvloeren. Als 
deze verbinding er niet zou zijn, 
zouden de overige verdiepingsvloeren 
niet gelift kunnen worden. 
Nevenstaande afbeelding is dan ook 
niet mogelijk als men met dezelfde 
dimensionering van de kolommen wil 
werken. 
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Afb.83: Alle verdiepingsvloeren tegelijk liften zou onmogelijk zijn als er 
met dezelfde dimensionering van de kolommen gewerkt wil worden. Een 
verbinding van dakvloer met kolommen is in dat geval onmisbaar i. v.m. 
stabiliteit. 

Volgens dhr. Van der Meijden van BAM Advies & Engineering en dhr. Tamminga van BAM Project Support 
bestaat er echter een gulden middenweg. Het is mogelijk om twee verdiepingsvloeren tegelijk te liften, deze 
verdiepingsvloeren liggen dan koud op elkaar. Doordat het maar twee verdiepingsvloeren betreft blijft de 
omhoog te klimmen massa binnen de perken, dit in verband met de stabiliteit tijdens het liften. De twee 
verdiepingsvloeren worden gelift en geparkeerd. De verbinding van de set verdiepingsvloeren met de 
kolommen zorgt voor de stabiliteit tijdens het liften van de overige sets verdiepingsvloeren, zie afb.84. 

/1 r 
< STABILITEIT > 

'-J l 

Twee vloeren worden 
tegelijk gelift en op de 
kolommen gelegd. 

Deze verbinding zorgt voor ... maar ook voor het liften van de overige 'stapeltjes' 
stabiliteit m.b.!. wind ... verdiepingsvloeren. 

Afb.84: Bij de alternatieve liftmethodiek worden twee vloeren tegelijk gelift. Het klimmen van een set van twee vloeren 
verloopt bij de alternatieve liftmethodiek met dezelfde klimsnelheid als het klimmen van één vloer bij' de huidige 
toegepaste liftmethodiek. Hier wordt een grote tijdswinst mee behaald. 

Grote tijdswinst wordt met deze alternatieve liftmethodiek behaald. Dit is na een gesprek te hebben gehad 
met dhr. Tamminga (2007) naar voren gekomen, omdat de klim snelheid van de set verdiepingsvloeren even 
hoog dient te liggen als de klimsnelheid van één verdiepingsvloer bij de huidige toegepaste liftmethodiek. 

Op de volgende pagina staat een schematische weergave van de alternatieve liftmethodiek. 

62 



TUle 6. Ontwerpfase 

-

-

-

- f-- ---- - - - -

Start liften 1 set gelift 1 set gelift 1 set gelift 

-.------ ~ 

-

3 maal liften 2 maal liften 2 maal liften 1 maal liften 

Alternatieve liftmethodiek = 12 maal liften 

Afb.85: Schematische weergave van de alternatieve Jiftmethodiek met de bijbehorende aantallen. 

9'bam 

Om de1 e verd .vloer op 
hoogte brengen dient 
er drie maal gelift te 
worden. 

1 maal liften 

63 



;;bam TUle 6. Ontwerpfase utJrIt!I~1 UI>. 

Het is echter wel zo door twee verdiepingsvloeren tegelijk te liften de kolommen een grotere afmeting nodig 
hebben. Deze dienen ook een hogere knikbelasting te verwerken. De kolom kan uitgevoerd worden in 
0300*15,1 mm of in 0 350*9mm. De huidige modulematen van de kolommen van het lift-slabsysteem zijn 
o 200mm, 0 250mm, 0 300mm en 0273mm. Hier is het materieel op afgestemd. Het toepassen van een 
kolom met een grotere afmeting, vraagt ook voor materieel met grotere afmetingen. Het toepassen van 
kolommen van 0 350*9mm wordt wel meegenomen in het onderzoek omdat dit mogelijk een zeer rendabele 
oplossing kan zijn. En dient er een module maat bijgevoegd te worden, namelijk die van 
o 350mm. Deze modulemaat zou dan alleen gebruikt kunnen worden voor gebouwen met veel 
verdiepingen. 

Om een set verdiepingsvloeren te liften zijn er zwaardere vijzels nodig om deze naar boven te brengen. Om 
dezelfde klimsnelheid te behouden dienen sterkere hydraulische pompen toegepast te worden met een 
hogere stroomsnelheid. Na een gesprek met dhr. Doppenburg van Robucon bv is naar voren gekomen dat 
hydraulische pompen van verschillende vermogens met verschillende stroomsnelheden niet veel in prijs 
verschillen. 

De overige onderdelen dienen ook zwaarder uitgevoerd te worden om een set verdiepingsvloeren te liften. 

6.7 Conclusie vormgevende fase 

Door het toepassen van alternatieve liftmethodieken ontstaan er ook een groot aantal variaties aan 
materiaal en materieel. Deze variaties ontstaan door: 

o Het toepassen van slagen van 250 mm of 1500 mmo Dit heeft betrekking op het type vijzel; 
o Het vijzelen van één of twee verdiepingsvloeren per slag. Ook dit heeft betrekking op het type vijzel; 
o Bij het vijzelen van één verdiepingsvloer worden er kolommen toegepast met de dimensionering: 

0300*10 mmo 
o Bij het vijzelen van twee verdiepingsvloeren per slag kunnen er twee verschillende type kolommen 

worden toegepast namelijk: 
o 300*15,1mm 
0350*9 mm 

Op de volgende pagina staat de tabel weergegeven met alle varianten per oplossing. De codering van een 
toepasbare oplossing werkt als volgt: 

"Zelfkl./iftunit-ds-1 v-s250-o300*1 0" 

Allereerst wordt het type conceptoplossing vermeld . Ten tweede wordt een afkorting voor de externe 
klimwegen genoemd. OS staat voor draadstaaf en TH staat voor tandheugel. Vervolgens wordt het aantal te 
liften verdiepingsvloeren per keer vermeld. Hier op volgt de grootte van de Slag van de vijzels en als laatste 
het toegepaste kolomtype. 
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Overzicht toepasbare oplossingen 

Type concept- Type externe aantal . afm. Slag Kolomtyp_e_ CODERING 

oplossing klimweg vloeren 

Liftunit+kraag tandheugel 

1 
2 
2 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
1 
2 
2 

250mm 0300*10 mm Zelfkl.liftunit-ds-1 v-s250-0300*1 0 - - --
250mm 0300*15,1 mm_ ~elfkl.l iftunit-ds-2v-s250-0300*15,1 

250mm 0 350*9 mm Zelfkl.liftunit-ds-2v-s250-0350*9 
1500mm 0300*10 mm Zelfkl.liftunit-ds-1v-s1500-0300*10 
150Qmm 0 3 ~0*15, 1 mm Zelfkl.liftunit-ds:1v-S1500-0300*15,1 
1500mm 0350*9 mm Zelfkl.liftunit-ds-2v-s1500-0350*9 

250mm 0300*10 mm Zelfkl.liftunit-th-1v-s250-0300*10 
250mm 0 300*15,1 mm Zelfkl.liftunit-th-2v-s250-0300*15, 1 
250mm 0350*9 mm Zelfkl.liftunit-th-2v-s250-0350*9 
1500mm 0300*10 mm Zelfkl.liftunit-th-1v-s1500-0300*10 
1500mm 0300*15,1 mm Zelfkl.liftunit-th-2v-s1500-0300*15,1 
1500mm 0350*9 mm Zelfkl.liftunit-th-2v-s1500-0350*9 

250mm 0 300*10 mm Liftunit+kr.-ds-1 v-s250-0300*1 0 
250mm 0300*15,1 m!!l .Liftunit+kr.-ds-2v-s250-0300*15,1 
250mm 0350*9 mm Liftunit+kr.-ds-2v-s250-0350*9 
1500mm 0 300*10 mm Liftunit+kr.-ds-1 v-s1500-0300*1 0 
1500mm 0300*15,1 mm_ Liftunit+kr.-ds-2v-s1500-0300*15,1 
1500mml 0 350*9 mm Liftu_nit+kr.-ds-2v-s1500-0350*9 

250mm 0300*10 mm Liftunit+kr.-th-1v-s250-0300*10 - -
250mm 0300*15,1 mm Liftunit+kr.-th-2v-s250-0300*15,1 
250mm 0350*9 mm Liftunit+kr.-th-2v-s250-0350*9 
1500mm 0300*10 mm Liftunit+kr.-th-1v-s1500-0300*10 
1500mm .0 300*1..5,~ mm Liftunit+kr.-th-2v-s1500-0300*15,1 
1500mm 0 350*9 mm Liftunit+kr.-th-2v-s1500-0350*9 

Tabel 6: Overzicht van de verschillende toepasbare oplossingen. 

In totaal zijn er dus 24 toepasbare oplossingen. Hieruit dient de meest rendabele oplossing naar voor te 
komen. 

In bijlage G wordt er dieper ingegaan op de bepaling van de verschillende onderdelen per toepasbare 
oplossing per liftmethodiek. 
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7. Toetsen toepasbare oplossingen 

7.1 Inleiding 

Tijdsduur per oplossing bepalen 

Materiaalkosten bepalen 

Tijdgebonden kosten bepalen 

Meest rendabele oplossing is bekend 

Doelstelling behaald 

In het vorige hoofdstuk zijn er 24 toepasbare oplossingen naar 
voren gekomen. Hieruit dient de meest rendabele oplossing naar 
voren te komen. In dit hoofdstuk worden deze oplossingen getoetst 
op basis van tijd en kosten. In de komende paragraaf wordt eerst 
uitgelegd hoe de tijdsduur van de alternatieve liftprocessen worden 
bepaald. Vervolgens worden de materiaalkosten per oplossing 
weergeven. Bij de materiaalkosten worden alleen die kosten 
vermeld die per toepasbare oplossing kunnen verschillen. Een 
bedrag voor de verdiepingsvloeren wordt bijvoorbeeld niet vermeld, 
omdat deze bij iedere toepasbare oplossing gelijk is. Als de 
tijdsduur per alternatief liftproces bekend is kan deze gekoppeld 
worden aan de tijdgebonden kosten. In deze paragraaf wordt het 
bepalen van de huurprijs per liftunit behandeld en de overige 
tijdgebonden kosten. Ten slotte wordt alles in totaal kostenoverzicht 
geplaatst. En komt de meest rendabele oplossing naar voren. Deze 
wordt als laatste getoetst aan de functionele eisen die gesteld zijn in 
de probleemdefiniêrende fase. Afb.86: Schematische weergave 

keuzeproces toepasbare oplossingen. 

7.2 Tijdsduurberekening 

Bij het bepalen van de nieuwe tijdsduur van de verschillende liftprocessen wordt er van de tijdsduur van het 
huidige liftproces bij "the Cube" uitgegaan. Om de tijdsduur van de alternatieve liftprocessen te bepalen, 
dient er gerekend te worden met de tijdsduur van de deelprocessen van het huidige liftproces bij "the Cube". 

I TUle Huidige planning van het liftproces 

, 2 3 4 5 678 91Q111213141516171819202122232425262728293031323334353631" 38394041424344 

LlFTPROCES 56% d 114-----------+----Duur fiftproces:J.5werltbaredagen.---+-

1. Plaalsen liflunils 4d~ 
6d 2boooo q 
~ 3000 0 O.b 
3d ' ~_ 

: 60 7b 0 DDR 
4d aD 0 0 0 

~ 9~~ 
4d 12'600 R 
3d 130 0 0 

,.0 

::~ 

2. Liften 6 verdiepingsvloeren 
3. Zakken haakplalen 
4. Omhoog halen haakplaten 
5. Omzetten ophang kragen 
6. Plaatsen windverbanden 

7. Liften 5 verdiepingsvloeren 
8. Zakken haak platen 
9. Omhoog halen haakplaten 
10. Omzetten ophangkragen 
11 . Plaatsen windverbanden 

12. Liften 4 verdiepingsvloeren 
13. Zakken haakplalen 
14. Omhoog halen haakptaten ld 
15. Omzetten ophang kragen 3d 

I 16. Plaatsen windverbanden :.>d 

Afb.87: De planning van het liftproces zoals deze bij "the Cube" in Almere plaatsvond. 
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Wanneer een deel van de planning van het referentie project "the Cube" nader beschouwd wordt, bleken de 
volgende deelprocessen tijdsbepalend te zijn in het liftproces: 
1. Het liften van de verdiepingsvloeren; 
2. Het zakken van de haakplaten; 
3. Het omhoog halen van de haakplaten; 
4. Het omzetten van de ophangkragen; 

Bij het liften van de verdiepingsvloeren wordt alleen het vijzelen van de vloeren nader beschouwd. Het 
parkeren en het definitief fixeren van een verdiepingsvloer verloopt bij alle alternatieve methodieken 
hetzelfde. Om deze reden wordt met dezelfde tijdsduur gerekend voor het parkeren en het definitief fixeren 
van een vloer. 
Het omzetten van de ophang kragen is niet relevant voor de zelfklimmende liftunits en wordt dan ook niet 
meegenomen in de berekening voor de alternatieve liftprocessen voor deze oplossingen. 

In de komende subparagrafen wordt tijdsduur per deelproces bepaald. 

7.2.1 Alternatieve planning vijzelen vloer 
Om de alternatieve tijdsduur voor het liften van één verdiepingsvloer of een set verdiepingsvloeren te 
achterhalen, wordt er gerekend vanuit de tijdsduur die benodigd is om een slag te maken. In de afbeelding 
hieronder zijn de berekeningen weergegeven. 
o Er is telkens uitgegaan van de huidige situatie die heeft plaatsgevonden bij "the Cube" te Almere. 
o Met het drukken van de vijzels is een tijdsduur berekend die rechtevenredig met de lengte van de toe te 

passen vijzels. Dit is gedaan om de dezelfde klimsnelheid van één vloer of een set vloeren te kunnen 
waarborgen. 

o Als er een slag gemaakt word van 1500 mm is het lopen van kolom naar kolom hetzelfde gebleven. 
Alleen dient er nu over een grotere lengte hangstaaf geborgd te worden. Hierom is het borgen iets 
langer geschat. 

o Bij de alternatieve methodes waarbij tandheugels gebruikt worden, valt het borgen weg. Dit verloopt 
dan automatisch. 

o Bij alle oplossingen van de zelfklimmende liftunits klimt de dakvloer via oplegnokken naar boven. De 
tijdsduur benodigd voor het leggen van stalen wiggen op oplegnekken wordt even lang geschat als het 
aandraaien van moeren op een draadstaaf. Het maken van een slag op deze wijze heeft dus dezelfde 
tijdsduur. 

o Bij het berekenen van de tijdsduur voor het vijzelen, wordt er gerekend met onafgeronde getallen voor 

Oplossingen met draadstaven Oplossingen met draadstaven 
als extern klimweg en een slag als externe klimweg en een slag 

van 250 mmo van 1500 mmo 
Toegepaste methode bij "the Cube" te Almere 

IDrUkken vijzels 14 min. 9 sec. IDrUkken vijzels 84 min. 54 sec. 

Isorgen 3 min. Isorgen 4min. 

lintrekken vijzels 12 min. 9 sec. lintrekken vijzels 72 min. 54 sec. 

Isorgen 3 min. +- Isorgen 4min. +-
ISlag maken 32 min. 18 sec. I ISlag maken 165 min. 48 sec.1 

Er zijn 12,88 slagen van 250mm nodig om een keer te Er zijn 2,15 slagen van 1500mm nodig om een keer te liften. 
liften. Met deze tijdsduur duurt dat dan 7 uur. Met deze tijdsduur duurt dat dan 6 uur. 
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Oplossingen met tandheugels 
als externe klimweg en een slag 

van 250 mmo 

'DrUkken vijzels 14 min. 9 sec. I 
lintrekken vijzels 12 min. 9 sec.1 + 

'Slag maken 26 min. 18 sec.' 

Oplossingen met tandheugels 
als externe klimwegen en een 

slag van 1500 mmo 

'DrUkken vijzels 84 min. 54 sec.' 

'Intrekken vijzels 72 min. 54 sec.' + 

ISlag maken 157 min. 48 sec.' 

Er zijn 12,88 slagen van 250mm nodig om een keer te Er zijn 2,15 slagen van 1500mm nodig om een keer te liften. 
liften. Met deze tijdsduur duurt dat dan 5,7 uur. Met deze tijdsduur duurt dat dan 5,7 uur. 

Tabel 7: Berekening tijdsduur vijzelen van een slag. 

De totale tijdsduur voor het liften van een verdiepingsvloer of een set verdiepingsvloeren is: 
o Vijzelen + parkeren of; 
o Vijzelen + definitief fixeren. 
Bij de toegepaste methode bij "the Cube" duurde het parkeren en het definitief fixeren van een 
verdiepingsvloer één uur. De totale tijdsduur voor het liften van een verdiepingsvloer of een set 
verdiepingsvloeren is te zien in onderstaande tabel. 

Bepaling totale tijdsduur liften (set verdiepingsvloer(en) 
Aantal Tijdsd. 

Afm. slagen Verd. Park. Totale 
Slag per Hoogte Tijdsduur per Tijdsduur ./def tijdsd. 

Altematieve methode (mm) verd. (mm) slag vijzelen fix. liften 

ZelfkLliftunit-ds-1v-s250-0300*10 250 12,88 3220 32 min. 18 s 7 uur 1 uur I 8 uur 

ZelfkLliftunit-ds-2v-s250-0300*15,1 

Zelfkl.liftunit-ds-2v-s250-0350*9 

Liftunit+kr.-ds-1 v-s250-0300*1 0 

Liftunit+kr.-ds-2v-s250-0300*15,1 

Liftunit+kr.-ds-2v-s250-0350*9 

Zelfki.liftunit-ds-1 v-s1500-0300*1 0 1500 2,15 3220 165 min. 48 5 6 uur 1 uur 7 uur 

ZelfkLliftunit-ds-2v-s 1500-0300*15, 1 

Zelfkl.liftunit-ds-2v-s 1500-0350*9 

Liftunit+kr.-ds-1 v-s 1500-0300*10 

Liftunit+kr.-ds-2v-s 1500-0300*15,1 

Liftunit+kr. -ds-2v-s 1500-0350*9 

ZelfkLliftunit-th-1 v-s250-0300*1 0 250 12,88 3220 26 min. 185 5,7 uur 1 uur 6,7 uur 

ZelfkLliftunit-th-2v-s250-0300*15,1 

Zelfkl.liftunit-th-2v-s250-0350*9 

Liftunit+kr.-th-1 v-s250-0300*1 0 

Liftunit+kr.-th-2v-s250-0300*15,1 

Liftunit+kr.-th-2v-s250-0350*9 
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Zelfkl .liflunit-th-2v-s 1500-0300*15,1 

Zelfkl.liflunit-th-2v-s 1500-0350*9 

Liflunit+kr. -th-1 v-s 1500-0300*10 

Liflunit+kr.-th-2v-s 1500-0300*15,1 

Liflunit+kr.-th-2v-s 1500-0350*9 
Tabe/8: Bepaftng totale tijdsduur voor het liften van één vloer of een set vloeren. 

Met deze waardes zijn de alternatieve planningen van de liftprocessen berekend . Deze planningen zijn 
weergeven in bijlage H. Voor behouden van dezelfde klimsnelheid bij het liften van de twee 
verdiepingsvloeren tegelijk, zijn zwaardere hydraulische pompen nodig. Als de inhoud van een vijzel 
verandert. Dient de stroomsnelheid van de hydraulische pomp ook te veranderen. Hier in bijlage G meer 
over. 

7.2.2 Alternatieve planning zakken haakplaten 
Te veel tijd is er benodigd om de haakplaten te laten zakken bij het referentieproject ' the Cube". Op pagina 
26 is de huidige planning van het deelproces weergegeven. De volgende knelpunten kwamen naar voren in 
deze planning: 

Knelpunten van het deelproces: 
Bij het zakken van de haakplaten bij "the Cube" te Almere komen de volgende knelpunten naar voren: 
o Het omhoog tollen van de borgmoeren; 
o Een persoon (span) die nodig is om de haakplaat te laten zakken. 

Toegepaste oplossing per knelpunt van het deelproces:: 
o Bij de alternatieve methode om de haakplaten te laten zakken, worden ook borgingen toegepast welke 

van de klimwegen verwijderd kunnen worden. En er later weer opgezet kunnen worden. 
o Bij de alternatieve methode is er geen persoon meer nodig om de haakplaten te laten zakken. Hier 

worden takels toegepast. 

Op de volgende pagina is de alternatieve planning van het zakken van de haakplaten weergegeven. 
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TU le Alternatieve planning van het proces: Het zakken van de haakplaten per ploeg. 

07Ci1OD 
Tijd În minuten (begonnen om 7:00 uur) 

07:20:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07 :17 07:18 07:19 
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I I 

Eerste haakptast gezakt I Tweede haakplaat geUlkt I Derde haa!<,plaal gezakt I Vierde haakplaat gezakt I Vijfde hsa plaat zaklren 

Haakplaten gezakt biJ één kQlom 

Onthaker 

Inhaker 

Haakplaten gezakt bij twee kolommen 

Activiteiten: 

- Onthaker: A) Lopen naar werkplek; S) Hijsen takels; C) Verwijderen borgingen; 
D) Zakken haakplaat. E) Plaatsen borgingen. 

- Inhaker: A) Lopen naar werkplek; S) Inhaken haakplaat. 

Tijdsduur per activiteit: 

- Onthaker: 

- Inhaker: 

A) 7,5 sec; 
D) 27 sec; 

A) 7,5 sec; 

S) 27 sec; 
E) 2 min. 

S) 10 sec; 

Tijdsduur per kolom: 8 min. 56 sec. per ploeg 

C) 1 min. 20 sec; 

> 

Legenda: 

c:J Activiteit welke zich niet op 
het kritiek pad bevindt. 

Activiteit welke op zichzelf 
gezien korter zou kunnen 
verlopen. Doordat deze een 
andere activiteit assisteert 
bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad. 

Activiteit welke zich op het 
_ kritiek pad bevindt en 

aangepakt dient te worden. 
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Met de waardes van de toegepaste methode bij "the Cube" is de alternatieve planning voor het zakken van 
de haakplaten berekend . De overige waardes zijn geschat met behulp van bronnen. De alternatieve 
tijdsduur voor het zakken van de haakplaten naar een onderliggende verdiepingsvloer is voor alle 24 
toepasbare oplossingen hetzelfde. Omdat de tijdsduur voor het verwijderen van de borgingen bij alle 24 
oplossingen hetzelfde is. Het verwijderen van een moer op draadstaaf is geschat op dezelfde tijdsduur voor 
het verwijderen van twee haken op een tandheugel. Op afbeelding 88 en 89 is het verwijderen van de 
borgingen schematisch weergegeven. 

Beknopte beschrijving alternatieve methode 
Het zakken van de haakplaten gebeurt met drie ploegen van ieder twee personen. Deze twee personen 
hebben allebei een andere functie, namelijk: 
1. Onthaker: Deze persoon verwijdert de borgingen, onthaakt de haakplaat en laat deze rustig 

zakken met behulp van een takel die bovenin de kolom is geplaatst. Zodra de 
haakplaat is ingehaakt monteert deze weer de borgingen. 

2. Inhaker: Deze persoon op de verdieping beneden te wachten totdat deze de haakplaat in 
de ondergelegen vloer kan inhaken. 

B ronverme ld' mg t/j( ssc a mg: 
Activiteit Aantal Snelheid volg_ens bron Tijdsduur Bron: 
Hijsen takels 3,6 m 8 meter/minuut 27 sec. Boels 
Zakken haakplaat 3,6m 8 meterlminuut 27 sec. Boels 
Verwtideren borQinQen 4 20 sec.lborQinQ 1 min. 20 sec. H. Lieftink 
Plaatsen borQinQen 4 30 sec/borginQ 2 min. H. Lieftink .. 
Tabel 9: Bronvermeldmg tljdsschaltmg van het alternatIeve deelproces zakken van de haakplaten. 

Tijdsduur per verdieping voor het zakken van de haakplaten met twee ploegen van drie personen: 
2 uur 53 min. 

Met deze waardes zijn de alternatieve planningen van de liftprocessen berekend. Deze planning zijn 
weergeven in bijlage H. 

Afb. 88: Het verwijderen van de moeren op een Afb. 89: het verwijderen van de haken op een tandheugel. 
draadstaaf. 
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7.2.3 Alternatieve planning omhoog halen haakplaten 
Ook bij het bepalen van de alternatieve planning voor het omhoog halen van de haakplaten is er eerst 
gekeken naar de tijdsduur voor het omhoog halen van de haakplaten bij "the Cube" te Almere. De 
onderstaande knelpunten kwamen naar voren tijdens het omhoog halen van de haakplaten bij "the Cube". 
Zie de planning op pagina 26. 

Knelpunten van het deelproces:: 
Bij het omhoog halen van de haakplaten bij "the Cube" te Almere komen de volgende knelpunten naar 
voren: 
o Het rijden van werkplek naar werkplek van het hijs punt 
o Het omhoog tollen van de borgmoeren; 
o Een persoon (span) die nodig is om de haakplaat te hijsen. 

Toegepaste oplossing per knelpunt van het deelproces: 
o Bij de alternatieve methode om de haakplaten omhoog te halen, worden ook borgingen toegepast 

welke van de klimwegen verwijderd kunnen worden. En er later weer opgezet kunnen worden. 
o Bij de alternatieve methode is er geen persoon meer nodig om de haakplaten te hijsen. Hier worden 

takels toegepast welke bovenin de kolom gemonteerd zijn . Deze dienen voor het zakken en voor het 
hijsen van de haakplaten. 

o Door het toepassen van takels, hoeven er ook geen hijspunten van werkplek naar werkplek te rijden . 

Op de volgende pagina is een planning weergegeven van de alternatieve methode van het omhoog halen 
van de haakplaten. 
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TUle Alternatieve planning van het proces: Het omhoog halen van de haakplaten per ploeg. 

Tijd in minuten (begonnen om 7:00 uur) 
0701 00 

07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 
07:20.00 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I > 
I I 

I 
------------------------------- I ------------------------------ ~ ------------------------------- ----------------------------- + ----

: :mnmm n - if~ ~>r~)--m-ml-r ~~7~-;:nnmnn n-rJ-~:-~ - ~C:mmnmn 
Q) ~= = === = = == = _ i"J -=-= ====== =======- -= == ====_ ~ 
CC 

Eerste haa~praat omhoog 
'lehaald 

• I 
I I 
------------------------------ 1- ------------------------------ ~- ------------------------------r ------------------

I I 

Tweede h<lélkpla8~ omhoog gehaald 

Haakptaten omHOog gehaald bi) één Kolom 

Hijser Activiteiten: 

Derde twlkplaat Omhoog 
9 haald 

I Vijfde haakplaal 
omhoog Mlen 

Vierde ilas plaat omhoog gEihaald )0 

Haakplaten omhoog gehaald bij twee kolommen 

Begeleider 
~~=Tbr--------------------------

- Hijser: A) Lopen naar werkplek; B) Verwijderen borgingen; C) Hijsen haakplaat; 
0) Plaatsen borgingen. Legenda: 

- Begeleider: A) Lopen naar werkplek; B) Onthaken haakplaat; C) Begeleiden 
haakplaat; 0) Inhaken haakplaat. 

Tijdsduur per activiteit: 

- Hijser: A) 7,5 sec; 
0) 2 min. 

- Begeleider: A) 7,5 sec; 
0) 10 sec. 

Tijdsduur per kolom: 

B) 1 min. 20 sec; C) 27 sec. en 15 sec; 

B) 35 sec; C) 15 sec; 

9 min. 46 sec. per ploeg. 

c::::::::J Activiteit welke zich niet op 
het kritiek pad bevindt. 

Activiteit welke op zichzelf 
gezien korter zou kunnen 
verlopen. Doordat deze een 
andere activiteit assisteert 
bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad. 

Activiteit welke zich op het 
_ kritiek pad bevindt en 

aangepakt dient te worden. 
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Met de waardes van de toegepaste methode bij "the Cube" is de alternatieve planning voor het omhoog 
halen van de haakplaten berekend. De overige waardes zijn geschat met behulp van bronnen. De 
alternatieve tijdsduur voor het omhoog halen van de haakplaten naar de dakvloer voor alle 24 toepasbare 
oplossingen hetzelfde. Omdat de tijdsduur voor het verwijderen van de borgingen bij alle 24 oplossingen 
hetzelfde is. En bij alle oplossingen dienen de haakplaten langs de shearheads begeleid te worden. 

Beknopte beschrijving alternatieve methode 
Het omhoog halen van de haakplaten gebeurt met drie ploegen van ieder twee personen. Deze twee 
personen hebben allebei een andere functie, namelijk: 
1. Hijser: Deze persoon verwijdert de borgingen, en hijst de haakplaten omhoog met 

behulp van takels welke bovenin de kolommen zijn gemonteerd . Zodra de 
haakplaat is ingehaakt monteert deze weer de borgingen. 

2. Begeleider: Deze persoon onthaakt de haakplaten en zodra deze naar de dakvloer toe 
gehesen zijn worden deze weer ingehaakt in de shearhead van de dakvloer. 

Bronvermelding tijdsschatting: 
Activiteit Aantal Snelheid volgens bron Tijdsduur Bron: 
Hi jsen takels 3,6 m 8 meterlminuut 27 sec. Boels 
hijsen haakplaat 1,76 m 8 meterlminuut 15 sec. Boels 
Verwijderen borgingen 4 20 sec.lborging 1 min. 20 sec. H. Lieftink 
Plaatsen borgingen 4 30 sec.lborging 2 min . H. Lieftink 

.. 
Tabel 10: Bronvermeldmg tljdsschattmg van het omhoog halen van de haakplaten. 

Tijdsduur per verdieping voor het omhoog halen van de haakplaten met twee ploegen van drie personen: 
3 uur 9 min . 

Met deze waardes zijn de alternatieve planningen van de liftprocessen berekend. Deze planning zijn 
weergeven in bijlage H. 

Atb.90: Het hijsen en zakken 
van de haakplaten gebeurt 
m.b.V. op afstand bedienbare 
takels. 
Foto: 
www.janreiling.nl/elephant.jpg 
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7.2.4 Alternatieve planning omzetten van de ophangkragen 
Het omzetten van de ophangkragen is het meest bewerkelijke en tijdrovende deelproces van alle 
deelprocessen. De planning op pagina 28 geeft een groot aantal activiteiten en personen weer. De 
knelpunten welke aangepakt dienen te worden. 

Knelpunten van het deelproces: 
Bij het omzetten van de ophangkragen bij "the Cube" te Almere komen de volgende knelpunten naar voren: 
o Het rijden van werkplek naar werkplek van het t1 ijspunt; 
o Het demonteren en monteren van de ophangkraag ; 
o Het omlaag tollen van de borgmoeren; 
o Twee personen (span 1 +2) die nodig zijn om de ophangkraag te hijsen. 

Toegepaste oplossing per knelpunt van het deelproces: 
o Bij de alternatieve methode om ophangkragen om te zetten , worden ook borgingen toegepast welke 

van de klimwegen verwijderd kunnen worden . En er later weer opgezet kunnen worden . 
o Bij de alternatieve methode zijn er geen personen meer nodig om de ophangkragen te hijsen. Hier 

worden twee takels toegepast welke bovenin de kolom gemonteerd zijn . 
o De overmaat van de nieuwe ophangkraag zorgt ervoor dat deze niet meer gedemonteerd en weer 

gemonteerd hoeft te worden; 
o Door het toepassen van takels, hoeven er ook geen hijspunten van werkplek naar werkplek te rijden; 
o De ophangkraag wordt automatisch aan de kolom gefixeerd doordat er stalen veren aan de 

ophangkraag en de scharnierende wiggen gemonteerd zijn. Hierdoor hoeft niet meer op grote hoogte 
gewerkt te worden en vinden alle activiteiten op vloerveldniveau plaats. 

Op de volgende pagina is een planning weergegeven van de alternatieve methode van het omzetten van de 
ophangkragen. 
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TUle Alternatieve planning van het proces: Het omzetten van de ophanQ'kragen per persoon. 

07:00:00 
TIJd in minuten (begonnen om 7:00 uur) 

07:20:00 
07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 

I I I I I I I I I I I > 

~
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~ I I I I I 
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~ A f A IA I A I A I A 
N 

<5 ! I I I I 
I I ~ I I ------------------------1------------------------- ------------------------- r ------------------------ ------------------------- -----
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Zesde ophllngkraag omzeten 

) 

J Açljvjl~iten : 

.0.. Legenda: 

t:l ~ Omzetter - Omzetter: A) Lopen naar werkplek; S) Verwijderen borgingen; Activiteit welke zich niet op 
C) Hijsen ophangkraag; 0) Plaatsen borgingen. c::::J het kritiek pad bevindt. 

g Activiteit welke op zichzelf 

B Tijdsduur per activiteit: gezien korter zou kunnen 

8 verlopen . Doordat deze een 
- Omzetter: A) 7,5 sec; S) 1 min. 20 sec; Cl andere activiteit assisteert 

C) 27 sec; 0)2 min. bevindt deze zich wel op het 
kritiek pad. 

Tijdsduur per kolom: 3 min. 55 sec. per persoon. Activiteit welke zich op het - kritiek pad bevindt en 
aangepakt dient te worden. 
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Met de waardes van de overige alternatieve planning is de tijdsduur voor het omzetten van de 
ophangkragen berekend. De alternatieve tijdsduur voor het omzetten van de ophangkragen is voor alle 
varianten deze conceptoplossing hetzelfde. Omdat de tijdsduur voor het verwijderen van de borgingen bij 
alle 24 oplossingen hetzelfde is. 

Beknopte beschrijving alternatieve methode 
Het omzetten van de ophangkragen gebeurt met zes ploegen van ieder één persoon. Iedere persoon , ploeg, 
heeft dezelfde functie: 
1. Omzetter: Deze persoon loopt naar de liftunits verwijdert de borgingen , en hijst de 

haakplaten omhoog met behulp van de twee takels welke bovenin de kolommen 
zijn gemonteerd . Zodra de ophangkraag zich op de gewenste hoogte bevindt 
monteert deze persoon weer de borgingen. 

B ld' Cd h tt" ronverme mg ~Ij( ssc a mg: 
Activiteit Aantal Snelheid volgens bron Tijdsduur Bron: 
Lopen 108 m 1,15 centiminuten/meter 75 sec. SOAB 
hijsen ophang kraag 3,6m 8 meter/minuut 27 sec. Boels 
Verwijderen borgingen 4 20 sec./borging 1 min. 20 sec. H. Lieftink 
Plaatsen borgingen 4 30 sec./borging 2 min . H. Lieftink .. 
Tabel 11 : Bronvermeldtng tljdsschatltng van het omzetten van de ophangkragen. 

Tijdsduur per verdieping voor het omhoog halen van de haakplaten met twee ploegen van drie personen: 
38 minuten. 

Met deze waardes zijn de alternatieve planningen van de liftprocessen berekend. Deze planning zijn 
weergeven in bijlage H. 

Afb.91: Schematische weergave van ophangkraag 
welke zich automatisch aan de kolom fixeert m.b.V. 
scharnierende wiggen en stalen veren als deze 
gehesen wordt. 

In het voorafgaande is beschreven hoe de alternatieve planningen van de activiteiten van het liftproces eruit 
zien . Nu dit bekend is, kunnen de totale planningen van het liftproces berekend en getekend worden. In 
bijlage H zijn de totale planningen van de toepasbare oplossingen weergegeven . 
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7.3 Tijdsduur plaatsen liftunits en verwijderen liftunits 

Om de tijdgebonden kosten te bepalen, dient eerst de tijdsduur per oplossing achterhaald te worden. Voor 
een de planning per toepasbare oplossing zie bijlage H. De tijdsduur die aangehouden dient te worden, is 
niet de tijdsduur van alleen het liftproces. Het is ook de tijd die nodig is om de liftunits te plaatsen en het 
verwijderen van de liftunits. Deze totale tijdsduur is benodigd voor het bepalen van de tijdgebonden kosten 
zoals huur, manuren en ABK. 

Plaatsen liftunits Liften vloeren Verwijderen liftunits 

Afb.92: De tijdsduur waar de tijdgebonden kosten mee berekend worden, beslaan de weergegeven drie stappen. 

Het plaatsen van de liftunits gebeurde bij "the Cube" te Almere in vier werkbare 
dagen. Eerst werden de ophang kragen om de kolommen gemonteerd en vervolgens 
werden de liftunits er in gehangen. Het verwijderen van de liftunits gebeurde bij "the 
Cube" te Almere in twee werkbare dagen. Dit gebeurde met behulp van een mobiele 
kraan. Eerst werden de liftunits verwijderd en daarna de ophangkragen. 

Bij alle toepasbare oplossingen worden deze hoeveelheid werkbare dagen 
aangehouden voor het plaatsen en verwijderen van de liftunits. De conceptoplossing 
waarbij liftunits en ophangkragen gebruikt worden om de vloeren naar boven te 
brengen is praktisch hetzelfde als de huidige toegepaste methode. Daarom wordt bij 
deze conceptoplossing met dezelfde waardes gerekend. Bij de zelfklimmende liftunits 
dienen de liftunits niet op grote hoogte gemonteerd te worden. Maar er dienen zich 
per kolom wel een extra verbinding gemaakt te worden. Om deze redenen wordt ook 
met dezelfde waardes gerekend voor het plaatsen en verwijderen van de liftunits. 

liftunits. 
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7.4 Tijdsduur liftproces per toepasbare oplossing 

7.4.1 Opbouw tijdsduur per toepasbare oplossing 
'In het voorafgaande is beschreven hoe het totale tijdsduur van het liftproces per toepasbare oplossing is 
geraamd. Voor al deze planningen wordt er verwezen naar bijlage H. De afbeelding hieronder geeft de 
totale tijdsduur van het liftproces per toepasbare oplossing weer. Het zwarte staafdiagram geeft de tijdsduur 
van het liftproces van "the Cube" te Almere weer. 
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Afb.9S: Diagram van de totale tijdsduur van het liftproces per toepasbare oplossing. 

De staafdiagrammen welke in het rood zijn aangegeven voldoen niet aan de doelstelling. Het doel van de 
-nieuw te ontwerpen- technische inrichting is namelijk: 

Het ontwerpen van een technische inrichting om de verdiepingsvloeren van "the Cube" te Almere in 28Y. 
werkbare dagen, of minder, tegen een maximaal rendement op de gewenste hoogte te kunnen brengen. 

7.4.1 Conclusie tijdsduurberekening 
• De volgende toepasbare oplossingen vallen af omdat deze niet voldoen aan de doelstelling: 

o Zelfkl.liftunit-ds-1 v-s250-0300*1 0 
o Zelfkl.liftunit-ds-1v-s1500-0300*10 
o Zelfkl.liftun it -th-1 v-s250-0300* 1 0 
o Liftunit+kr.-ds-1 v-s250-0300*1 0 
o Liftunit+kr. -ds-1 v-s 1500-0300*10 
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• De toepasbare oplossingen met het korstdurend liftproces zijn: 
o Liftunit+kr. -th-2v-s25O-0300*15,1 
o Liftunit+kr. -th-2v-s25O-0350*9 
o Liftunit+kr. -th-2v-s 1500-0300*15,1 
o Liftunit+kr. -th-2v-s 1500-0350*9 

Dit zijn de toepasbare oplossingen welke gebruik maken van ophangkragen om de verdiepingsvloeren 
naar boven te brengen. De klimwegen van deze toepasbare oplossingen zijn tandheugels met 
zelfborgende haken. 

• Hieronder de redenen waarom deze structuurlijnen het snelst zijn: 
o Er worden telkens een set verdiepingsvloeren gelift; 
o De klimwegen bestaan uit tandheugels met zelfborgende haken. Hierdoor verloopt het 

klimmen van de verdiepingsvloeren sneller. 
o De liftunits met ophangkragen welke tandheugels als externe klimwegen hebben, zijn sneller 

dan de zelfklimmende liftunits met tandheugels als externe klimwegen. Terwijl deze ook een 
set verdiepingsvloeren liften en ook met tandheugels en zelfborgende haken werken. Dit 'komt 
doordat bij de liftunits met ophangkragen alle verdiepingsvloeren via tand heugels naar boven 
klimmen . Bij de andere structuurlijnen dient de dakvloeren via oplegnokken en wiggen naar 
boven te klimmen. Deze wiggen worden met de hand op de kolommen gelegd en neemt dus 
meer tijd in beslag dan dat de dakvloer naar boven klimmen via tandheugels met zelfborgende 
haken. Ondanks het feit dat er een deelproces, het omzetten van ophangkragen, plaats dient 
te vinden bij de liftunits met ophangkraag is de tijdsduur toch het kortst. 
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7.5 Materiaalkosten 

7.5.1 Opbouw materiaalkosten 
De materiaalkosten zijn kosten welke niet tijdgebonden zijn. De materiaalkosten zijn opgebouwd uit de 
volgende materialen: 
o Type kolommen; 
o Hoeveelheid stalen oplegnokken; 
o Type shearheads. 

Hieronder is een afbeelding waarin de materiaalkosten per toepasbare oplossing zijn weergegeven. Het 
linkse staafdiagram geeft de materiaalkosten van "the Cube" te Almere weer. --------------------------------------, 
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Afb.96: Diagram van de materiaalkosten per toepasbare oplossing. 
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De staafdiagrammen welke in het rood zijn weergegeven vallen af, omdat deze de maximale tijdsduur van 
het -nieuw te ontwerpen- liftproces overschrijden. 
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7.5.2 Conclusie materiaalkosten 
• Er is te zien dat bij enkele toepasbare oplossingen de kolom kosten oplopen. Dit komt door het 

toepassen van een type kolom welke een hoge massa heeft per strekkende meter. Het betreft 
kolomtype: 0 300*15,1 mmo De volgende toepasbare oplossingen maken gebruik van dit type kolom: 

o ZelfkLliftunit-ds-2v-s250-0300*15,1; 
o ZelfkLliftunit-ds-2v-s1500-0300*15,1 ; 
o ZelfkLliftunit-th-2v-s250-0300*15, 1; 
o ZelfkLliftunit-th-2v-s 1500-0300*15,1 ; 
o Liftunit+ kr. -ds-2v-s250-0300*15, 1 ; 
o Liftunit+kr.-ds-2v-s1500-0300*15,1; 
o Liftunit+kr.-th-2v-s250-0300*15,1 ; 
o Liftunit+ kr. -th-2v-s 1500-0300* 15, 1 . 

• Bij enkele toepasbare oplossingen in het diagram is te zien dat de materiaalkosten enorm oplopen door 
het toepassen van een grote hoeveelheid oplegnokken ten behoeve van het klimmen van de dakvloer. 
Deze grote hoeveelheid oplegnokken komt door het toepassen van vijzels welke een slag maken van 
250 mmo Het betreft de volgende toepasbare oplossingen : 

o Zelfkl.liftunit-ds-1v-s250-0300*10 
o ZelfkLliftunit-ds-2v-s250-0300*15,1 
o ZelfkLliftunit-ds-2v-s250-0350*9 
o Zelfkl.liftunit-th-1 v-s250-0300*1 0 
o ZelfkLliftunit-th-2v-s250-0300*15,1 
o Zelfkl.liftunit-th-2v-s250-0350*9 

• Om de kosten van de opleg nokken terug te dringen, kunnen er vijzels worden toegepast welke een slag 
maken van 1500 mm per keer. In het diagram is te zien dat dit de volgende toepasbare oplossingen 
zijn: 

o ZelfkLliftunit-ds-1v-s1500-0300*10 
o ZelfkLliftunit-ds-2v-s1500-0300*15,1 
o Zelfkl.liftunit-ds-2v-s 1500-0350*9 
o Zelfkl.liftunit-th-1v-s1500-0300*10 
o ZelfkLliftunit-th-2v-s1500-0300*15,1 
o Zelfkl.liftunit-th-2v-s 1500-0350*9 

• Bij de overige toepasbare oplossingen zijn de materiaalkosten van de oplegnokken het laagst. Bij deze 
oplossingen klimt de dakvloer niet via oplegnokken naar boven, maar via exteme klimwegen . Deze 
kosten vanen niet onder materiaalkosten, maar onder de materieelkosten. 

• Het kleine verschil in materiaalkosten met betrekking tot de shearheads komt doordat er twee 
verschillende sheameads worden toegepast. Het verschil in materiaalkosten voor de shearheads 
bedraagt € 8.700,-
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7.6 Tijdgebonden kosten 

De tijdsduur en de materiaalkosten zijn per toepasbare oplossing bekend. Om het kostenoverzicht compleet 
te maken zijn de tijdgebonden kosten nodig. De tijdgebonden kosten bestaan uit: 
o Materieelkosten; 
o Manuren en; 
o ABK 

7.6.1 Materieelkosten 
Het materieel voor de toepasbare oplossingen is niet aanwezig en dient vervaardigd en aangekocht te 
worden. Voor het bepalen van de aanschafwaarde per onderdeel zijn er kiloprijzen of kubieke meterprijzen 
aangehouden. Deze prijzen zijn in combinatie met een elektronische bron (www.mcb.nl) en enkele experts 
genomen. Zie bijlage G. De aanschafwaarde van het materieel wat wordt aangekocht wordt over meerdere 
projecten afgeschreven. Er dient voor de aanschafwaarde per toepasbare oplossing een huurprijs bepaald 
te worden met betrekking tot het materieel. Op deze manier kunnen de alternatieve materieel kosten bepaald 
worden voor het project "the Cube" te Almere. De omrekening van aanschafwaarde naar huurprijs staat in 
bijlage I. Een voorbeeld: 

Aanschafwaarde hydraulische vijzel: 
Benodigd per liftunit: 
Totaal aanschafwaarde vijzels per liftunit 
incl 15%onderhoud: 
Vervangingswaarde na 5 jaarmet 3% inflatie: 
Afschrijvingskosten per jaar: 
Bezettingsgraad van 60%: 
Huurprijs per dag uitgaande van 220 werkbare dagen per jaar: 

€ 3052,20 
4x 

€ 12208,80 
€ 1831,00 
€ 16276,00 
€ 3255,00 per jaar 
€ 5425,00 per jaar 
€ 24,66 per liftunit per dag 

In het hieronder afgebeelde diagram staan de berekende huurprijzen per toepasbare oplossing. De meest 
linkse staafdiagrammen betreffen de huurprijzen van het toegepaste systeem bij "the Cube" te Almere. 
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Afb.g7: Diagram van de huurprijzen van het materieel per liftunit per dag. 
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Zoals te zien is in het diagram zit er bijna geen verschil in de huurprijzen van de hydraulische pompen. Het 
verschil in de huurprijzen van de hoogwerker bij het huidige systeem en de rest, is dat er bij het huidige 
systeem twee hoogwerkers worden toegepast. Bij de overige methodes wordt er maar één hoogwerker 
toegepast. Deze zijn bij de overige methodes eigenlijk niet nodig, maar mocht er iets mis gaan dan is er 
altijd nog een hoogwerker aanwezig. Deze kan dan fungeren als hijspunt of werkplateau. 
Groot verschil is er bij de huurprijzen per liftunit echter ook niet. De duurste en de goedkoopste alternatieve 
huurprijs verschillen € 18,47 per liftunit per dag. Dit is € 1071,26 per dag. In aanschafwaardes kunnen wel 
grote verschillen zijn, maar doordat deze over meerdere projecten afgeschreven kunnen worden zijn de 
verschillen in de huurprijzen gering. 

7.6.2 'Manuren 
De kosten van de manuren zijn het aantal manuren die er benodigd zijn per alternatief liftproces maal het 
arbeidsloon . Het arbeidsloon wordt gerekend op € 35,-- per uur. Dit betekent dat er voor één persoon € 
280,-- per dag gerekend wordt. Door het aantal 'benodigde werkbare dagen te vermenigvuldigen met het 
dagloon en dit weer te vermenigvuldigen met het aantal benodigde werknemers, komen de kosten van de 
manuren aan het licht. In paragraaf 7.7 komen deze kosten naar voren in het kostenoverzicht. 

7.6.3 ABK 
Op een bouwproject zijn er ook algemene bouwplaatskosten. Deze ABK beslaan allerlei kosten voor de 
uitvoering van het bouwproject. De ABK zijn te berekenen door 10% van de aanneemsom te nemen. In de 
berekening hieronder staat de berekening van de ABK van bouwproject "the Cube" te Almere. 

ABK = 10% van de aanneemsom 7 ABK = 0,10* € 14.000.000,-- = € 1.400.000,-

Deze ABK zijn de kosten voor de tijdsduur van het gehele bouwproject. De totale tijdsduur bedroeg 60 
werkbare weken. Met deze gegevens kunnen de ABK per dag berekend worden. 

ABK per dag = € 1.400.000,- = € 4.666,67 per dag 
5 dagen * 60 weken 

Dit betekent dat de ABK voor het liftproces berekend kan worden. In paragraaf 7. 7 komen deze kosten naar 
voren in het kostenoverzicht. 
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7.7 Kostenoverzicht 

De tijdsduur per toepasbare oplossing is bekend. De tijdgebonden kosten kunnen ·berekend worden. Er zijn 
al enkele structuurlijnen bekend welke afvallen. Op de volgende pagina is een overzicht van alle toepasbare 
oplossingen geplaatst. In de afbeelding hieronder is het kostenoverzicht weergegeven. De meest linkse 
staafdiagram geeft het kostenoverzicht van "the Cube" te Almere weer. 

Kosten _I, materieel, manuren en ABK 
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Afb.98: Het totale kostenoverzicht per toepasbare oplossing. 
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De staafdiagrammen welke in het rood zijn weergegeven, overschrijden de maximale tijdsduur van het 
liftproces. En zijn al eerder afgevallen. De volgende toepasbare oplossingen zijn duurder dan de 
liftmethodiek die is toegepast bij "the Cube" te Almere: 
o ZelfkLliftunit-ds-2v-s250-o300*15,1 
o ZelfkLliftunit-th-2v-s250-o300*15,1 

In het kostenoverzicht komt de toepasbare oplossing: "Liftunft+kr.-th-2v-s250-0350*9" als meest rendabele 
oplossing naar voren. De specificaties van deze oplossing zijn: 
o Tijdsduur liftproces: 17 werkbare dagen; 
o Tijdsduur tijdgebonden kosten: 22% werkbare dagen; 

o Huurprijs per liftunit: 
o Huurprijs per hydraulische pomp: 
o Huurprijs hoogwerker: 

o Kosten meest rendabele oplossing: 

€ 32,53 per dag; 
€ 2,58 per dag; 
€ 42,00 per dag; 

€ 516.468,-

Op de volgende pagina volgt een totaaloverzicht waar de tijd en kosten zijn weergegeven per toepasbare 
oplossing. 
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I,Type concept- Type externe I 
Tijdsduur Tijdgebonden kosten Materiaalk. TOTAAL 

aantal alm . Slag Kolomtype CODERING Tijdsduur ITijdsd. Huurprijs materieel per dag Materieel- Manuren ABK 
1 

oplossing klimweg 1 vloeren liflproces I tijdg. Kost Liflunit Pomp Hoogw. I kosten 

I 
1 250mm 0 300*10 mm ,Zelfkl.liflunit-ds-1v-s250-0300*10 31,4 d 36,9 d ( 20,95 (2,46 ( 42,00 ( 49.019 ( 61.992 ( 172.200 ( 509.108 € 792 .. 319 

~ 
2 250mm o 300*15,1mm ZelfkLliflunit-ds-2v-s250-o300*15,1 19,1 d 24,6 d ( 27,83 ( 2,58 ( 42,00 ( 42.582 ( 41 .328 ( 114.800 ( 606 .711 € 805.421 

2 250mm 0 350*9 mm Zelfkl .liflunit-ds-2v-s250-o350*9 19,1 d 24,6d ( 28,55 (2,58 (42,00 € 43,609 ( 41 .326 ( 114.800 ( 529.100 € 728,837 

~ 1 I 1500mm 1° 300*10 mm ZelfkLliflunit-ds-1 v-s1500-0300*1 0 29,5 d 35,0 d (28,94 (2,63 € 42,00 ( 62.888 ( 58,800 ( 163.333 1 € 340.383 € 625,405 

2 1500mm o 300*15,1 mm lelfkl.liflunit-ds-2v-s 1500-0300*15,1 19,1 d 24,6 d ( 34,72 € 2,73 € 42,00 ( 52.519 ( 41.328 ( 114.800 € 437,987 € 646.634 

draadstaaf 2 1500mm 0 350*9 mm ZelfkLliflunit-ds-2v-s1500-o350*9 I 19,1 d 24,6 d (35,44 ' € 2,73 ( 42,00 ( 53,547 (41.328 ( 114.800 , (360,376 € 570.051 
, 

1 250mm 0 300*10 mm ZelfkLliflunit-th-1 v-s250-0300*1 0 28,8d 34,3 d € 22.73 ( 2,46 ( 42,00 ( 49,107 ( 57.624 ( 160.067 (509,108

1 

€ 775.905 
\' 2 250mm 0 300*15,1 mm ZelfkLliflunit-th-2v-s250-0300*15,1 18,1 d 23,6 d ( 29,75 (2,58 ( 42,00 ( 43.479 € 39.648 ( 110.133 ( 806 ,711 € 799.971 

~ 2 250mm 0 350*9 mm Zelfkl.liftunit-th-2v-s250-0350*9 18,1 d 23,6 d ( 30,47 (2,58 ( 42,00 I (44.464 ( 39.648 (110.133 ( 529,100 € 723.346 

1 1500mm 0 300*10 mm ZelfkLliflunit-th-1v-s 1500-0300*10 28,1 dl 33,6 d, ( 30,72 (2,63 (42,00 I (63.841 ( 56.448 ( 156.800 ( 340,383 ( 617.473 

2 1500mm 0 300*15,1 mm lelfkLliftunit-th-2v-s1500-0300*15,1 17,4d 22,9d ( 36,63 ( 2,73 (42,00 ( 51.427 ( 38.472 ( 106,867 ( 437.987 ( 634.753 

Zelfkl. liflunit landheugel 2 1500mm 0 350*9 mm ZelfkHiflunit-th-2v-s 1500-0350'9 17,4 d 22,9 d ( 37,36 (273 (42,00 ( 52,396 ( 38.472 ( 106.867 ( 360,376 (558.111 

~ 
1 250mm 0 300'10 mm Liftunit+kr.-ds-1 v-s250-o300'1 0 31,4 d 36,9 d € 22,71 ( 2,46 ( 42,00 € 52.786 (61,992 ( 172.200 ( 308.595 ( 595.573 

2 250mm o 300'15,1mm Liftunit+kr.-ds-2v-s250-0300*15,1 19,2 d 24,7d € 28,78 

1 

( 2,58 €42,OO (44.116 ( 41 .496 ( 115.267 ( 406.198 ( 607.077 

= 
2 250mm 0 350*9 mm Liftunit+kr.-ds-2v-s250"0350*9 19,2 d 24,7 d ( 29,54 ( 2,58 € 42,00 ( 45.204 (41.496 ( 115.267 ( 328.587 ( 530.555 

1 1500mm 0 300'10 mm liftunit+kr.-ds-1 vos 1500-0300'10 28,8 d 34,3 d ( 30,70 (2,63 ( 42,00 €65.131 ( 57,624 ( 160.067 ( 308.595 € 591.417 

I 

2 1500mm o 300'15,1mm Liflunit+kr,-ds-2v-s1500-o300'15,1 17,7 d 23,2 d ( 35,86 ( 2,73 € 42,00 ( 50.795 ( 38.976 ( 108.267 ( 406.198 € 604.236 

draadslaaf 2 1500mm 0 350'9 mm Liflunit+kr, -ds-2v-s 1500-0350'9 17,7 d 23,2 d € 36,43 ( 2,73 ( 42,00 € 51.831 ( 38.976 ( 108.267 ( 328.587 € 527.661 

i 

~ ~ 
1 250mm 0 300*10 mm Liftunit+kr,-th-1 v-s250-0300'1 0 27,8 d 33,3 d € 25,45 ( 2,46 € 42,00 ( 52.928 € 55.944 ( 155.400 € 308.595 € 572.667 

2 250mm o 300*15,1 mm liflunit+kr.-th-2v-s250-o300'15,1 17,Od 22,5 d € 31,76 € 2,58 € 42,00 € 44.075 € 37.800 € 105.000 ( 406.198 € 593.074 

2 

I 

250mm 0350*9 mm Liftunit+ kro -th-2v-s250-0350*9 17,0 d 22,5 d € 32,53 € 2,58 € 42,00 € 45,080 € 37.800 € 105.000 I ( 328,587 € 516.468 

1 1500mm I 0 300*10 mm Liflunit+kr.-th-1 v-s1500-0300*1 0 27,8 dl 33,3 d ( 33,44 € 2,63 € 42,00 ( 68.524 € 55.944 € 155.400 I € 308.595 € 588.463 

2 1500mm 0 300'15,1 mm Liftunit+kr.-th-2v-s1500-0300*15,1 17,0 d 22,5 d l € 38,65 € 2,73 € 42,00 ( 53,165 ( 37,800 € 105.000 €406,198 € 602.163 

Liftunit+kraag landheugel 2 1500mm 0 350'9 mm liftunit+kr,-th-2v-s1500-o350'9 17,0 d 22,5 d € 39,42 €2,73 €42,OO ( 54.169 € 37.800 I € 105.000 € 328.587 € 525.557 
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8. De gekozen liftmethodiek 

De snelste en meest rendabele oplossing is de liftunit met ophangkraag met als variant: "Liftunit+kr. -th-2v
s250-0350*9". Als eerste wordt de nieuwe liftmethodiek beschreven. Hierna volgt een toelichting waarom 
deze oplossing het snelst en meest rendabele is. Vervolgens wordt de oplossing getoetst aan de functionele 
eisen die in het begin van de ontwerpfase gesteld zijn . Dit hoofdstuk wordt afgesloten door de nieuwe 
liftmethodiek te vergelijken met de huidige liftmethodiek zoals die toegepast is bij "the Cube" te Almere. 

8.1 Beschrijving gekozen liftmethodiek 

De tijdsbepalende deelprocessen van het liftproces welke aangepakt zijn : 
1. Het liften van de verdiepingsvloeren; 
2. Het zakken van de haakplaten; 
3. Het omhoog halen van de haakplaten; 
4. Het omzetten van de ophangkragen ; 

Per deelproces wordt de nieuwe liftmethodiek beschreven, maar wordt het nieuwe 
type liftunit afgebeeld . 

8.1.1 Het nieuwe type liftunit 
Het nieuwe type liftunit lijkt veel op de huidige Iliftunit zoals deze is toegepast bij "the 
Cube" te Almere. Het nieuwe type liftunit is opgebouwd uit twee hydraulische vijzels. 
een boven- en een onderblok, een tandheugel welke fungeert als hangstaaf, twee 
tandheugels welke fungeren als trekstaven met haken en een haakplaat. De 
tandheugel welke als hangstaaf fungeert wordt in de ophangkraag geschoven en 
geborgd. Het boven- en onderblok worden met behulp van haken aan de tandheugel 
gefixeerd. Tussen het boven- en onderblok worden de twee vijzels geplaatst. De 
twee tandheugels welke als trekstaven fungeren lopen door het boven- en ondervlok 
naar de omhoog te brengen vloer en ook deze zijn met behulp van haken geborgd. 
Aan de onderzijde van de twee tandheugels welke als trekstaven fungeren is een 
haakplaat bevestigd . Deze haakplaat is in de shearhead van de omhoog te brengen 
set vloeren gehaakt. De genoemde haken dienen als borging tijdens het omhoog 
klimmen van de verdiepingsvloeren . Per kolom zijn er twee liftunits gemonteerd. 
Helemaal bovenin de kolommen zijn vier op afstand bedienbare takels gemonteerd. 
Twee hiervan zijn voor het omhoog brengen van de ophangkraag. De andere twee 
zijn voor het zakken en weer omhoog halen van de haakplaten. 

Bij de nieuwe liftmethodiek worden twee vloeren in één lift omhoog gebracht. 
Hierdoor worden de volgende cycli verminderd ten opzichte van het huidige 
systeem: 

o Het vijzelen van de verdiepingsvloeren; 
o Het laten zakken van de haakplaten; 
o Het omhoog halen van de haakplaten; 
o Het omzetten van de ophangkragen . 

Afb .99: Bij de nieuwe /iftmethodiek worden sets van 
verdiepingsvloeren gelift. Dit betekent een enorme tijdswinst. 

kastjes 
nieuwe 

van het 
type liftunit 

de zijn 
afstandbedieningen 
van de elektrische 
takels. 
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8.1.2 Het liften van de verdiepingsvloeren 
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat telkens sets van 
verdiepingsvloeren gelift worden. Het op hoogte brengen van de sets 
verdiepingsvloeren gebeurt met behulp van de liftunits. Deze maken 
telkens een slag van 25 cm en worden veNolgens automatisch 
geborgd door de zelfborgende haken op de tandheugels. De vijzels 
hoeven alleen maar te drukken en in te trekken. 

Voor het liften van de eerste set verdiepingsvloeren dienen er veren 
van de haken verwijderd te worden. Het betreft de veren welke op de 
bovenste haken van de tand heugels zitten die als trekstaven 
fungeren 

Voor het liften van de overige verdiepingsvloeren dienen de veren 
van de onderste haken verwijderd te worden. 

Het klimmen van de sets verdiepingsvloeren vindt plaats door het 
telkens drukken en intrekken van de vijzels. Het borgen verloopt 
automatisch omdat de veren de haken in de tandheugels trekken. 

"'bam 
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zijn de 
veren aangegeven die losgemaakt 
dienen te worden voor het klimmen van 
de 

Afb. zijn de 
veren aangegeven die losgemaakt 
dienen te worden voor het klimmen van 
de overige sets verdiepingsvloeren. 
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8.1.3 Het laten zakken van de haakplaten 
Als de haakplaten dienen te zakken, zullen eerst de haken van de 
tandheugels verwijderd dienen te worden. Het betreft de haken die zich 
bevinden op de tandheugels welke fungeren als trekstaven. Vervolgens 
laat onthaakt een persoon de haak plaat en laat deze zakken met 
behulp van een takel. Deze takel is op afstand bedienbaar. Een andere 
persoon bevindt zich op de onderliggende vloer en pikt de nieuwe set 
verdiepingsvloeren aan. Als dit gebeurd is worden de veren weer aan 
de haken bevestigd. Het laten zakken van de haakplaten gebeurt met 
drie ploegen van ieder twee personen. 

8.1.4 Het omhoog halen van de haakplaten 
Als de haakplaten omhoog gehaald dienen te worden, zullen dezelfde 
veren van de haken verwijderd moeten worden. Een persoon verwijdert 
de veren en een ander persoon onthaakt de haakplaat. Vervolgens 
wordt de haakplaat omhoog gehesen door de op afstand bedienbare 
takel. Terwijl de haakplaat omhoog gaat, wordt deze handmatig 
begeleidt zodat deze niet achter bovenliggende shearheads blijft 
steken. Het omhoog halen van de haakplaten gebeurt met drie ploegen 
van ieder twee personen. 

8.1.5 Het omzetten van de ophangkragen 
Het omzetten van de ophangkragen is een deelproces wat door één 
persoon bewerkstelligd wordt. Een persoon loopt naar de liftunits en 
verwijdert de haken van de tandheugels. Dit gebeurt door het 
verwijderen van de desbetreffende veren . Het betreft de tandheugels 
die fungeren als hangstaaf. Aan beide zijden van de kolom worden de 
haken uit de tandheugels gehaald. Vervolgens wordt de ophangkraag 
omhoog gehesen door twee op afstand bedienbare takesl. De 
ophangkraag bevat een overmaat en kan hierdoor langs de 
opleg nokken af omhoog. De ophangkraag fixeert zich automatisch 
doordat een scharnierende wig tegen de kolom aan wordt gedrukt met 
behulp van een veer. Zodra de kraag zich op de gewenste hoogte 
bevindt, worden de haken weer in de tandheugels bevestigd. 

bam 
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maar ook voor het omhoog halen 
van de haakplaten worden de veren 
van de haken gehaald. Het betreft 
de veren welke om de tandheugels 
zitten die fungeren als trekstaven. 

Afb.104: Om de ophangkragen om 
te zetten, dienen de haken welke 
met de blauwe pijlen zijn 
aangegeven te worden verwijderd 
uit de tandheugels. Het betreft de 
tandheugels welke fungeren als 
hangstaaf aan beide zijden van de 
kolom. Als dit gebeurd is kan het 
hijsen van de kraag starlen. Zie 
oranje pijl. 
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ophangkraag gebeurt m.b. v. twee 
bedienbare takels. 
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Afb. 106: Schematische weergave van 
ophangkraag welke zich automatisch aan de 
kolom fixeert m.b.v. scharnierende wiggen en 
stalen veren als deze gehesen wordt. 

Op de volgende pagina is de totale planning van het nieuwe liftproces weergegeven. 
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TUl e Planning gekozen liftmethodiek: Liftunit+kr.-th-2v-s250-o350*9 

Tijd in werkbare dagen 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I 1 I I I I I 

LIFTPROCES 17,0 d 
Duur liftproces: 117,0 werkbare dag~n. ~ 

1. Plaatsen liftunits 4d 

2. Liften 3 sets vloeren 3*6,7u 
2D_c=J ~ 

3. Zakken haakplaten 2*2u53m 30 0 
4. Omhoog halen haakplaten 1*3u9m 4 

5. Omzeilen ophang kragen 1*38m 5 0 
6. Plaatsen windverbanden Yod 

69 
I 

7. Liften 3 sets vloeren 3*6 ,7u 
7CJ CJ F:b 

8. Zakken haakplaten 2*2u53m 80 0 
9. Omhoog halen haakplaten 1*3u9m 9 

10. Omzetten ophangkragen 1*38m 100 
11. Plaatsen windverbanden Yod 11b 
12. Liften 2 sets vloeren 2*6 ,7u 12 CJ 
13. Zakken haakplaten 1*2u53m 130 b 
14. Omhoog halen haakplaten 1*3u9m 14 

15. Omzetten ophangkragen 1*38m 150 

16. Plaatsen windverbanden Yod 169 
17. Liften 2 sets vloeren 2*6,7u 

O~ 18. Zakken haakplaten 1*2u53m 
19. Omhoog halen haakplaten 1*3u9m 
20. Omzetten ophang kragen 1*38m 

20~ 21. Plaatsen windverbanden Yod 21 

22. Liften 1 set vloeren 1*6,7u 
5,7 uur vijzelen 22 

23. Omhoog halen haakplaten 1*3u9m 

~ 
230 

24. Omzetten ophangkragen 1*38m 240 
25. Plaatsen windverbanden Yod 

I I 
25 9 Liften 1 set vloeren: 1 d I 1 I 

V 26. Liften dakvloer 1 *6, 7u 26~ 27. Plaatsen windverbanden Yod 27 

1 uur parkeren 
28. Verwijderen liftunits 2d 281 - I 

Tijdsduur tijdgebonden kosten: 22,5 werkbare dagen. ., 
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8.2 Toelichting gekozen liftmethodiek 

De liftmethodiek van is de snelste en de goedkoopste oplossing van de toepasbare oplossingen . Echter 
betreft deze liftmethodiek niet een van de goedkopere huurprijzen of materieelkosten. Hieronder wordt een 
kleine opsomming gegeven waarom de liftunit met ophangkraag, "Liftunit+kr.-th-2v-s250-o350*9", als het 
meest rendabel aan het licht kwam. 

o Snelliftproces doordat er telkens een set verdiepingsvloeren gelift wordt; 
o Alle sets verdiepingsvloeren met behulp van tandheugels en zelfborgende haken naar boven klimmen; 
o Een zeer snelomzetproces van de ophangkragen bevat. 
o Het is een goedkope oplossing doordat er veel materieel wordt toegepast wat over meerdere projecten 

afgeschreven kan worden; 
o Het goedkoopste type kolom wordt toegepast voor het liften van twee verdiepingsvloeren tegelijk. 
o Lage materiaalkosten doordat er zo min mogelijk opleg nokken op de kolommen bevinden. 
o Er goedkopere vijzels toegepast kunnen worden. Door het gebruik van tandheugels en zelfborgende 

haken wordt er geen tijd verloren door het borgen. Daarom zijn er geen dure vijzels nodig welke grote 
slagen moeten maken. Mede hierdoor zijn de materieelkosten laag. 

o Dezelfde klimsnelheid wordt aangehouden voor het liften van sets verdiepingsvloeren . Er worden 
daarom zwaardere pompen toegepast. Deze zwaardere pompen zijn in principe net zo duur als de 
lichtere pompen. Hierdoor veranderen de materieelkosten van de hydraulische pompen niet. 

o Er zijn maar zeer kleine ploegen nodig voor het laten zakken van de haakplaten, het omhoog halen van 
de haakplaten en het omzetten van de ophangkragen. Dit komt vooral door het toepassen van op 
afstand bedienbare takels. Deze vervangen personen uit een ploeg. 

o Doordat de grootte van de ploegen kleiner worden, zijn er meer ploegen voor dezelfde hoeveelheid 
activiteiten. Dit komt de snelheid van de activiteiten alleen maar ten goede. 
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8.3 Oplossing toetsen aan functionele eisen 

In deze paragraaf wordt er een uitspraak gedaan of de meest rendabele oplossing voldoet aan de 
functionele eisen die gesteld zijn in de probleemdefiniêrende fase van de ontwerpfase. 

Functionele eisen: 
1 De verdiepingsvloeren dienen op iedere gewenste hoogte gefixeerd te kunnen worden; 
2 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient de kniklengte van de kolommen te beperken; 
3 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient (tenminste) dezelfde klimsnelheid te hebben 

als de huidige toegepaste methode; 
4 Het liftproces dient zo snel mogelijk te verlopen; 
5 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient een rendabele oplossing te zijn 

voor het gestelde probleem. 

1 De verdiepingsvloeren dienen op iedere gewenste hoogte gefixeerd te kunnen worden; 
Bij de liftmethodiek welke is toegepast bij "the Cube" te Almere is het mogelijk om de 
verdiepingsvloeren op iedere gewenste hoogte te kunnen fixeren. Er zijn stalen opleg nokken op de 
kolommen gelast. Deze oplegnokken kunnen op iedere gewenste hoogte gelast worden. Door het 
toepassen van stalen wiggen kunnen de maatafwijkingen in de verdiepingsvloeren opgevangen 
worden. Op deze manier kunnen de verdiepingsvloeren op iedere gewenste hoogte gefixeerd 
worden. De meest rendabele oplossing bevat dezelfde mogelijk om de verdiepingsvloeren op 
iedere gewenste hoogte te fixeren. 

2 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient de kniklengte van de kolommen te beperken; 
Bij de gekozen liftmethodiek worden er sets van verdiepingsvloeren gelift. Hierdoor wordt er een 
twee maal zo hoge belasting per keer naar boven gewerkt. De knikbelasting wordt verhoogd en 
wordt vervolgens verwerkt door een kolom met een grotere afmeting. Door de tijdswinst die 
verkregen wordt, is deze overdimensionering van de kolommen verantwoord. 

3 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient (tenminste) dezelfde klimsnelheid te hebben 
als de huidige toegepaste methode; 
Bij de vorige eis is al vermeld dat er sets van verdiepingsvloeren gelift worden . Om dezelfde 
klimsnelheid aan te houden voor het liften worden er daarom zwaardere pompen toegepast. Deze 
zwaardere pompen zijn in principe net zo duur als de lichtere pompen. Hierdoor veranderen de 
materieelkosten van de hydraulische pompen niet. 

4 Het liftproces dient zo snel mogelijk te verlopen; 
Door het aanpassen van het ontwerp van de liftunits en de ophangkragen en doordat er nu maar 
één persoon nodig is om de ophangkragen omzetten wordt het omzetproces enorm versneld . 

5 De -nieuw te ontwerpen- technische inrichting dient een rendabele oplossing te zijn voor het 
gestelde probleem. 
Dit hoofdstuk heeft uitvoerig behandeld dat de gekozen liftmethodiek de meest rendabele oplossing 
is het gestelde probleem. 
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8.4 Vergelijking gekozen liftmethodiek met huidige systeem 

De meest rendabele oplossing is naar voren gekomen. Om te achterhalen hoeveel sneller en hoeveel 
goedkoper de alternatieve methode is ten opzichte van het huidige systeem, dienen deze twee naast elkaar 
gelegd te worden. Op de planning op de vorige pagina 83 en de planning op pagina 10 zijn de tijdsduren 
van de verschillende liftprocessen te achterhalen. De tijdsduur van de twee liftprocessen zijn: 
o Huidig systeem toegepast bij "the Cube" te Almere: 56% werkbare dagen. 
o De nieuwe liftmethodiek: 17 werkbaren dagen; -

o Het nieuwe liftproces is korter dan huidige systeem met 39Yz werkbare dagen. 

Hieronder volgen de twee kostenoverzichten van de verschillende liftmethodieken: 
. h H 'd' Kostenoverzlc t: UI Ig toegepast s vsteem 

Nr. Omsclvijving Hoeveelheid Kosten Tijd Subt<»aal TOTAAL 
hoev . eh. prijs/eh. prijs/eh.ldag aantal dagen 

.. _----_. 
MATERIAALKOSTEN € 308.595 

· Kolom 300··IOmm 58.00 sI. E 3.193.08 € 185.199 
Stalen nok 252.?:9Q st. E 21.08 -- € 53.796 
Shearhead UNP160 348.00 st. E 200.00 € 69.600 

MATERIEELKOSTEN ~69.576 
· Uftunil 58.00 st. € 16.67 62 dagen € 59.945 

Hy~auischepomp 29.00 st. € 2.46 62 da~ € 4.423 

· Hoogwerker 2.00 st. € 42.00 62 dagen € 5.208 

f--
MANUREN ..::::D 04.160 

· Personeel 6.00 man € 280.00 62 dagen I: 104_160 
€ 289.334 

· ABK 62.00 dagen € 4.666.67 62 dagen € 289.334 

HUIDIG SYSTEEM: € 771.665 

. . .. 
Tabel 12: Kostenoverzicht hUidig systeem. Toegepast bIJ "lhe Cube" te Almere . 

Kostenoverzicht Llftunit+krAh-2v-s250-o350"9 
Nr. Omschriivinq o8Veeiheid Kosten TIjd Subtotaal TOTAAL 

hoev. eh. prïsleh. rïsleh.lda aantal daaen 

MATERIAAlKOSTEN .fl2!~ · Kolom 0 350'9mm 5B.lI si. ~ 3387.711" ~ 1!E.491 --_ .. · Stalen nok 2562.00 si. ~ 21.00 ~53.7!E 

She.rhead UNP100 346.lI sI. ~ 225.00 ~7B.:nJ 
r---- .. _--- - .. .. 

.. 
MATERIEELKOSTEH _!_~,l!I!!! · LiRunit r. 5B~ sI. ~ 32,53 -n ,S dagen € 42.452 

· H.1draulische pomp 
.. -

29.00 st. ~ 2,58 -n ,S daQen ~ 1.683 _. ---_ ... -
Hoogwerker 1.00 SI. € 42,00 -n,S d.Qen ~945 

-
MANUREN 01.800 

· Personeel 6.00 man ~ 200,00 -n,S dagen €31.000 
f 105.000 

· ARK -n,50 dagen ~ 4.666,67 -n,S dagen €l05JlIl 

- -- KOS)!~_TOTAAL - t-._f~16,~ 

Tabel 13: Kostenoverzicht van de nieuwe IIftmelhodlek 

Oplossing liftunit met ophangkraag "Liftunit+kr.-th-2v-s250-o350*9" is de meest rendabele oplossing omdat: 
o bij deze het liftproces 39,5 werkbare dagen korter duurt en 
o € 255.197,-- goedkoper is. 
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9. Conclusie en evaluatie 

9.1 Conclusie 

De probleemstelling dit afstudeerwerk luidt als volgt: 
"Hoe kan de doorlooptijd van het gehele liftproces met minimaal 50% gereduceerd worden tegen een 
maximaal rendement?" 

Het meeste effect heeft het liften van twee verdiepingvloeren tegelijk en door het toepassen van 
tand heugels met zelfborgende haken verloopt het klimmen van de verdiepingsvloeren vrijwel automatisch . 
Het liften van twee vloeren tegelijk zorgt ervoor dat er minder liftbewegingen zijn en dat de haakplaten 
minder vaak hoeven te zakken. Het omzetten van de ophangkragen was het meest bewerkelijke en 
tijdrovende deelproces. Door alle activiteiten van dit deelproces op vloerveldniveau plaats te laten vinden, is 
de tijdsduur van dit deelproces enorm teruggebracht. 

Onderzoeksvragen: 
1. Welke activiteiten zijn tijdsbepalend voor de doorlooptijd van het gehele liftproces? 

o Het liften van de verdiepingsvloeren; 
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o De alternatieve methode welke het beste voldoet aan de gestelde doelstelling is de liftunit met 

ophangkraag "Liftunit+kr.-th-2v-s250-o350*9". Bij deze liftmethodiek worden twee vloeren 
tegelijk omhoog gebracht door liftunits met ophangkragen. De externe klimwegen bestaan uit 
tandheugels met zelfborgende haken, hierdoor klimmen de vloeren vrijwel automatisch 
omhoog. Er wordt een slag gemaakt van 250 mm en het kolomtype is 0350*9 mmo 

De doelstelling van dit afstudeerwerk luidt als volgt: 
"Een methode ontwikkelen om de doorlooptijd van het gehele liftproces van lift-slabprojecten met minimaal 
50% te reduceren tegen een maximaal rendement. " 

De doelstelling is behaald: 
"De doorlooptijd van het gehele liftproces van "the Cube" te Almere is met 70% gereduceerd." 

"Het maximale rendement bedraagt € 255.197,--" 
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9.2 Evaluatie 

Bij het tot stand komen van deze alternatieve liftmethodiek zijn er verschillende stappen doorlopen. 
Allereerst de analyse van de tijdsduur van omzetproces van de ophangkragen bij "the Cube". Vervolgens 
wordt het probleem breder getrokken en dient er een rendabel alternatief voor de liftmethodiek naar voren te 
komen. Door te kijken naar technieken van andere sectoren zoals de werktuigbouwkunde zijn met behulp 
van de methode van Siers (2004) 58 conceptoplossingen naar voren gekomen. Nadat de voor- en nadelen 
van deze conceptoplossingen bekeken zijn, met of zonder expert, blijven er hiervan vier over. Deze hebben 
vorm gekregen door nauw met experts op verschillende gebieden samen te werken. Iedere 
conceptoplossing krijgt een zestal varianten . Dit betekent dat er in totaal 24 toepasbare oplossingen zijn 
ontstaan. AI deze toepasbare oplossingen zijn getoetst op basis van tijd en kosten. De kosten van het 
materieel zijn per stuk benaderd door te rekenen met een kilo- of kuubprijs . Deze bedragen zijn verstrekt 
door experts. Per toepasbare oplossing zijn er planningen gemaakt om de verschillende tijdsduren te 
achterhalen. De meest rendabele oplossing blijkt het snelste en het goedkoopste. 

Door de vele ontwerpen die gemaakt zijn , beoordelingen door experts, berekeningen die gemaakt zijn op 
basis van tijd en kosten, mag de conclusie worden getrokken dat het product voldoet. Honderd procent 
uitsluitsel geven of de alternatieve liftmethodiek daadwerkelijk zo veel sneller en goedkoper is kan 
theoretisch niet. Het nieuwe ontwerp zal daarvoor in de praktijk getest dienen te worden. De ontworpen 
liftmethodiek is alleen relevant voor het project "the Cube" te Almere. Hieronder enkele redenen voor deze 
relevantie . 

Het nieuwe ontwerp is ontworpen voor het realiseren van ruwbouw waarbij: 
o Het grote vloerveld veel kolommen bevat; 
o Het maximale aantal verdiepingsvloeren gelift dienen te worden. 

Als een gebouw minder kolommen bevat, zou dit allerlei activiteiten en diens tijdsduren beïnvloeden. 
Namelijk: 
o Het zakken van de haakplaten hoeft minder vaak plaats te vinden; 
o Het omhoog halen van de haakplaten hoeft minder vaak plaats te vinden; 
o Het omzetten van de ophangkragen hoeft minder vaak plaats te vinden ; 
o Het borgen tijdens het liften hoeft minder vaak plaats te vinden. 

Als een gebouw minder verdiepingsvloeren heeft, zou ook dit allerlei invloeden hebben. Namelijk: 
o De tijdswinst door het liften van sets verdiepingsvloeren is minder van toepassing; 
o Hierdoor wordt er minder bespaard op de tijdgebonden kosten; 
o En misschien is het toepassen van zwaardere kolommen dan niet verantwoord . 

Een ander ontwerp van een liftmethodiek zou dan misschien meer rendabel kunnen zijn . 

9.3 Suggesties voor verder onderzoek 

Tijdens dit afstudeerproject is er dezelfde klimsnelheid van de verdiepingsvloeren of sets verdiepingsvloeren 
aangehouden als bij de liftmethodiek die is toegepast bij "the Cube" te Almere. Een hogere klimsnelheid is 
makkelijk haalbaar. Hiervoor hoeven alleen de vermogens van de hydraulische pompen aangepast te 
worden. In dit rapport is om veiligheidsredenen dezelfde klimsnelheid aangehouden. Als de klimsnelheid 
hoger wordt, gaan dynamische krachten een rol spelen op de constructie . Tot welke klimsnelheid er gegaan 
kan worden is niet bekend en zou ideaal zijn voor verder onderzoek. Hierdoor zou het liftproces nog meer 
versnellen. 

In dit afstudeerrapport zijn verschillende liftmethodieken beschreven. Ook zou er onderzocht kunnen worden 
welke liftmethodiek het meest rendabel is bij een bepaald type gebouw. 

Ook zou er onderzocht kunnen worden hoeveel vloeren er op een rendabele manier tegelijk gelift kunnen 
worden als de stabiliteit van het gebouw verzorgd wordt door voorgetrokken betonkernen. 
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