
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De ontwikkeling van een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem

Aldenberg, D.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6f99bb50-ec53-43ad-9d88-58fdf8a920a3


ARR 
2008 4184 
BWK 

AFSTUDEERRAPPORT 

DE ONTWIKKELING VAN EEN KRAAN ONAFHANKELIJK 
TAFELBEKISTINGSYSTEEM 



BSB 

De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

AFSTUDEERRAPPORT 

De ontwikkeling van een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

19juni2008 

Schrijver: 
ing. D. Aldenberg 
0580064 I s041859 

Roostenlaan 76 
5644 GH Eindhoven 

Telefoon: 0031-616120609 
E-mail: Aldenbergdaan@gmail.com 
Website: http://showcaseportfoliod.aldenberg.googlepages.com 

Gastbed rijf: 
BAM Advies & Engineering 
Afdeling Bouwmethodieken, cluster Constructie 
Bunnik 

Universiteit: 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Masteropleiding: Architecture, Building and Plannng 
Mastertrack: Construction Technology 

Begeleidingscommissie: 

Technische Universiteit Eindhoven 

prof. ir. F.J.M . Scheublin (voorzitter) 
Hoogleraar Construction Technology 

dr. ir . P.A.J . van Hoof (Hoofdbegeleider) 
Universitair docent Construction Technology 

dr. ir . E.W . Vastert (Begeleider) 
Universitair docent Construction Technology 

Gastbed rijf: BAM Advies & Engineering 

ir. C.A.J. Sterken 
Hoofd Constructie 

J. Cederhout 
Senior Adviseur Bouwmethodieken 

1 Daan Aldenberg 

;Jbam 

TU/e 

utiliteitsbouw 

Tech nische Universiteit 
Eindhoven 
Universi ty of Technology 

Technische Universiteit Eindhoven 

;jbam 
utllite1tsl 



De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de 
Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als 
toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie . In het rapport voorkomende conclusies, 
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern 
gebruik geschikt te zijn. 

Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder toestemming voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 

Master of Science opleiding 'Architecture, Building als Planning' 
Specialisatie Construction Technology 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 

•bam 
UtilltritsbOU\11 

2 



De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Voorwoord 

Na negen maanden aan intensief werk kan ik u met gepaste trots dit afstudeerverslag aanbieden over een 
ontwerpproces naar een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. Het afstudeerproject is de eindstudie voor het 
doctoraal examen van de Masteropleiding Architecture, Building and Planning, maar het is ook de afsluiting van mijn 
studieperiode. 

Het afstudeerproject bij Construction Technology is een langdurig traject wat begint met Masterproject 4, 
participerend observeren. Tijdens dit masterproject is het de bedoeling een proces in kaart brengen en knelpunten uit 
het proces te analyseren. Gangbaar binnen Construction Technology, is om een van deze knelpunten verder te 
onderzoeken in een afstudeerproject. Het Masterprojectproject 4, Participerend observeren en het daaropvolgende 
afstudeerproject wordt gedaan bij een gastbedrijf. 

Na mijn terugkomst van de stage in Kameroen voor Interbeton ben ik gaan zoeken voor een geschikt gastbed rijf. Het 
was mijn doel om binnen een van de bedrijven van de Koninklijke BAM Groep te solliciteren naar een stage en 
afstudeerproject. Dit omdat ik mijn ervaringen bij BAM Interbeton als zeer leerzaam en leuk heb ervaren. Voor de 
sollicitatie is een document opgesteld waarin ik een aantal mogelijke afstudeeronderwerpen heb beschreven die mij 
interesseerden . Na een gesprek bij BAM Utiliteitsbouw, Grote Projecten werd ik doorverwezen naar BAM Advies & 
Engineering. 

Bij BAM Advies & Engineering zou net begonnen worden met een aanbestedingsproject de U2-tower in Dublin. Een 
aantal van de onderwerpen die ik had beschreven pasten binnen het U2-tower project. In Maart 2007, vier weken na 
de terugkomst uit Kameroen ben ik in Bunnik begonnen aan een stage bij BAM Advies & Engineering met het U2-
tower project in Dublin. 

In eerste instantie vond ik het wennen om op een kantoor te werken en altijd binnen te zitten. In mijn voorgaande 
stages ben ik meestal buiten aan het werk geweest. De stage in Kameroen, waar ik 5 maanden buiten op een precast 
yard leiding moest geven, vraagt om een andere houding dan het werken op het ingenieursbureau van de BAM. Toch 
ben ik het gedurende de tijd gaan waarderen omdat het een andere manier van werken is en omdat de uitdagingen 
op een heel ander vlak liggen. 

Gedurende twee maanden heb ik meegewerkt met verschillende facetten van de aanbesteding. Zo heb ik 
meegewerkt aan uittrekwerk voor de begroting, een prognose voor windverlet en een advies voor de bouwmethode. 
Het werk aan de U2-tower vond ik een zeer leerzame periode en heeft mij doen beseffen dat ook het 
aanbestedingstraject een buitengewoon interessante fase is om in te werken. Na de aanbesteding is het 
afstudeeronderwerp tafelbekistingen gekozen en is geobserveerd op twee hoogbouw bouwplaatsen in Amsterdam en 
Rotterdam. Ik vond het een mooie afwisseling om na een paar maanden kantoor de bouwschoenen aan te trekken en 
weer eens te beseffen wat het betekent om te werken op een hoogbouw bouwplaats. 

Na de observatie is het afstudeerproject begonnen in september 2007. De negen maanden die volgden heb ik ervaren 
als een zeer leerzame periode met het werken aan het afstudeerproject: De kraanonafhankelijke tafelbekisting. Het 
was een ontwerpproject met een onzekere uitkomst. In een ontwerpproject weet je niet of de stappen die je doet je 
in de goede richting brengen. Je moet wegen bewandelen om de goede weg te leren kennen en ik heb zeker wegen 
bewandeld die ik achteraf gezien niet had hoeven bewandelen . Daar leer je echter ook van. Ontwerpen is lange tijd in 
een zwart gat kijken en tasten in een duistere berg van ideeën. Slechts een van de vele ideeën heeft geleid tot het 
definitieve ontwerp. Dat maakt een dergelijk project soms intensief voor de geest maar het is uitdagend om te doen. 
De momenten waarop je een nieuw idee krijgt, uitwerkt en waarop positieve reacties komen geeft buitengewoon 
veel voldoening. 

Vanaf het begin van het afstudeerproject is het mijn doel geweest om een bruikbaar product te ontwerpen voor de 
bouwpraktijk. Ik ben dan ook met het project doorgegaan tot het ontwerp een niveau bereikt had waarmee BAM 
Advies & Engineering een uitgewerkt product in handen heeft . Het niveau is nu zodanig dat het ontwerp op 
uitvoeringsniveau uitgewerkt kan worden en kan worden getoetst in de praktijk. Uitvoeringstechniek is niet alleen 
mijn vak, het is ook een hobby, het ontwikkelen van het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem is met dit 
afstudeerproject nog niet tot zijn einde gekomen. 
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Ik zou graag BAM Advies & Engineering willen bedanken voor de ruimte en de vrijheid die ze mij hebben gegeven om 
het project uit te voeren. Bij BAM Advies & Engineering wordt keihard gewerkt, maar er heerst een zeer ontspannen 
en prettige werksfeer. Ik vind dit bewonderingswaardig en het heeft veel bijgedragen aan mijn eigen inbreng op het 
afstudeerproject. 
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Samenvatting 

Gedurende Masterproject 4: Participerend observeren bij BAM Advies & Engineering is vanuit de participatie op een 
aanbestedingstraject voor het project de U2-tower het onderwerp ' tafelbekistingen' als afstudeeronderwerp 
gekozen. De observatie in het kader van Masterproject 4 is gedaan op twee hoogbouwprojecten: De 
Scheepsmakerstoren, project van Midreth bv in Rotterdam en de Egeraat toren, project van G&S Bouw in 
Amsterdam. Op beide hoogbouwprojecten werd het proces van tafelbekistingen binnen een hoogbouw vloercyclus in 
kaart gebracht. Uit het proces werden een aantal knelpunten geanalyseerd. Eén van deze knelpunten is het gebruik 
van de kraan . Omdat de kraan gevoelig is voor hoge windsnelheden en deze benodigd is voor het omzetten van 
tafelbekistingen, is het systeem gevoelig voor windverlet Verder is kraancapaciteit op een hoogbouwproject beperkt 
en is de kraan in veel gevallen overbelast met hijswerkzaamheden. Vanuit de knelpunten zijn in overleg met de 
begeleiding een aantal afstudeeronderwerpen opgesteld . Eén van deze onderwerpen is het ontwerpen van een 
kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. Voordat de keuze voor dit onderwerp is gemaakt is ervoor gekozen het 
probleem eerst verder te onderzoeken. Zo blijkt dat windkracht 6 de kritische windkracht is waarop de kraan stopt 
met hijswerkzaam heden, dat het normale weerbericht windkracht afgeeft gebaseerd op een hoogte van lOm en dat 
de windkracht met ongeveer 1 beaufort toeneemt op een hoogteverschil van 70 meter. Windkracht 5 op 10 m is 
daarmee kritisch voor een torenkraan vanaf 70 meter. Windkracht 5 komt gemiddeld in 20% van dagen van 6 :00 tot 
18:00 voor in de kustgebieden. 

Vanwege de grote windverletpercentages, de hoge kraanbezettingen van 80% - 100% en de hoge kosten van een 
kraan op hoogbouwprojecten is er behoefte naar kraanonafhankelijke systemen. Vanwege de herhalende beweging 
van het omzetten van een tafelbekistingsysteem, lijkt het geschikt voor een zelfklimmende toepassing . Vanuit deze 
behoefte is een doelstelling geformuleerd: 

'Doel van het afstuderen is het ontwerpen van een kraan nafhanke/ijk tafelbekistingsysteem.' 

Voor het project is een ontwerpmethode volgens het 'driefasenmodef gekozen [Siers, 2004]. Het driefasenmodel 
bestaat uit de probleemdefiniërende fase, de werkwijzenbepalende fase, en de vormgevende fase. 

In de probleemdefiniërende fase is het ontwerpprobleem beschreven in de vorm van een 'blockbox'. In de 
begintoestand staat de tafelbekisting gefixeerd als tijdelijke ondersteuning voor de uithardende betonvloer . In de 
uitgangstoestand staat de tafelbekisting gepositioneerd en gefixeerd op de bovenste vloer zodat een nieuwe vloer 
gestort kan worden. Het ontwerpprobleem is het ontwerpen van een 'technische inrichting' welke de kraan kan 
vervangen . Een programma van eisen is opgesteld waarin eisen staan met betrekking tot het gebruik van het systeem 
tot en met windkracht 7, tijdsduur, kosten, transport, montage/demontage en het voldoen aan veiligheids en 
arbonormen. Tenslotte is een functieomschrijving gedefinieerd. Oe functie van het kraanonafhankelijke 
tafelbekistingsysteem is 'het cyclisch kroononafhankelijk ontkisten, transporteren, positioneren en fixeren van de 
tafelbekisting'. De deelfuncties van het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem zijn: 1) Ontkisten, 2} Transporteren, 
3} Positioneren, 4) Fixeren, 5} Aanhelen, 6) Transporteren transportmiddel, 7) Fixeren transportmiddel. 

De deelfuncties zijn waar nodig opgesplitst in meerdere deelfunctieniveaus zodat de werkwijzen op een gedetailleerd 
niveau kunnen worden ontworpen. 

In de werkwijzenbepalende fase worden schematische oplossingen opgesteld/ontworpen voor de deelfuncties. Als 
eerste stap is een inventariserend literatuuronderzoek gedaan naar mogelijk toe te passen werkwijzen voor het 
kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. Het inventariserend literatuuronderzoek is gedaan naar 
Uitvoeringsmethoden voor totale betonconstructies, uitvoeringstechnieken voor in het werk gestorte betonvloeren 
en op systeem- en werktuigniveau voor werkwijzen voor de verschillende deelfuncties: 'ontkisten', 'transporteren ', 
'positioneren', 'fixeren', 'aanhelen'. De werkwijzen voor de functie 'transporteren' zijn ontworpen in twee stappen 
vanwege de drie functieniveaus van het ' transporteren' . Als eerste stap zijn werkwijzen ontworpen voor het derde 
functieniveau van 'transporteren', het werktuigniveau : 'aandrijven', 'overbrengen' en 'minimaliseren wrijving'. De 
werkwijzen zijn vervolgens geschematiseerd tot morfologische overzichten en door middel van structuurlijnen zijn 
nieuwe werkwijzen gevormd voor het tweede deelfunctieniveau van 'transporteren': 'trans/eren' en 'roteren '. Deze 
werkwijzen zijn samen met de werkwijzen voor de overige deelfuncties geschematiseerd in een morfologisch 
overzicht. 
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Het selecteren van werkwijzen voor het vormen van structuurlijnen is gedaan op basis van concepten. Er zijn vier 
concepten bedacht die voor een deel voortkomen uit het inventariserend literatuuronderzoek. Vanuit de vier 
concepten zijn vijf structuurlijnen opgesteld. De vijf structuurlijnen zijn: 1} Zelfklimmend steiger met goederenlift en 
elektrische kar, 2) Zelfklimmend steiger met horizontaal verplaatsbare hefunit en inklapbare tafelbekistingen. 3} 
Paternostermethode met tafelmodules. 4) Roterende tafels langs de gevel. 5) Hijsloods met bovenloopkranen en 
elektrische karren. Om de werkwijzenbepalende fase af te sluiten moet één van de structuurlijnen als definitieve 
structuurlijn geselecteerd worden. Vanuit het programma van eisen is ervoor gekozen de eisen met betrekking tot tijd 
en kosten te gebruiken als selectiecriteria . Voor de vijf structuurlijnen is een tijdsduurschatting gemaakt en een 
begroting gebaseerd op een speciaal ontworpen referentieproject: 'project x'. De begroting bestaat uit 
aankoopkosten van het nieuwe materieel welke zijn omgerekend naar tijdgebonden kosten voor 'project x' , 
tijdgebonden kosten van de materieeldienst, projectgebonden vaste kosten en arbeidskosten. De uitkomsten van de 
tijdsduur- en kostenberekeningen van de vijf structuurlijnen zijn in een schema gezet en met behulp van de 'additive 
utility function' [Ciemen R.T., 1996] beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat structuurlijn 2) Zelfklimmend steiger 
met horizontaal verplaatsbare hefunit en inklapbare tafelbekistingen, gemiddeld de beste score had op tijdsduur en 
kosten en daarom is geselecteerd als keuze voor de definitieve structuurlijn. 

De eerste stap in de vormgevende fase is het samenstellen van de geselecteerde werkwijzen tot hoofdonderdelen. 
Doel van het project is het ontwerpen van een technische inrichting en niet het uitwerken van verschillende 
werkwijzen . Voor ontwerpmogelijkheid 2.1 zijn de hoofdonderdelen verdeeld in : klimsteiger, horizontaal 
verplaatsbare hefunit en inklap-tafelbekisting. 
Na het afronden van deze fase heeft er een studiereis plaatsgevonden naar de Canadese stad Toronto, waar een 
aantal waarnemingen zijn gedaan op het gebied van tafelbekistingen op hoogbouwprojecten. De belangrijkste 
waarneming betreft een speciale toepassing van het RCS systeem van PERI wat sinds kort gebruikt wordt op 
hoogbouwprojecten met kraanafhankelijke tafelbekistingen in Toronto. In dit systeem wordt het RCS systeem 
uitgevoerd met panelen welke in horizontale positie kunnen klappen voor het uithijsen van tafelbekistingen. Andere 
waarnemingen waren het gebruik van één laag tafelbekistingen ondanks een 3-daagse cyclustijd, het gebruik van 
speciale betonsamenstellingen en het gebruik van het RCS paneel als bescherming tegen klimaatinvloeden. Naar 
aanleiding van de waarnemingen is mogelijkheid 2.1 kritisch bekeken en zijn er een aantal kanttekeningen geplaatst 
bij ontwerpmogelijkheid 2.1: Zo zijn er teveel onnodige van elkaar afhankelijke mechanische processen, is uitgegaan 
van twee lagen tafelbekistingen welke het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem onnodig complex maakt, biedt 
het ontwerp weinig bescherming tegen klimaatinvloeden en is het twee verdiepingen transporteren met een 
tandheugellift gevoelig voor wind. 

Vanuit deze kanttekeningen is er bij wijze van experiment een vereenvoudiging toegepast op structuurlijn 2 waarbij: 
Het aantal mechanische processen geminimaliseerd is tot de strikt noodzakelijke, het transporttraject speciaal 
ontworpen is voor één laag tafelbekistingen en er meer gebruik is gemaakt van de beschermende eigenschappen van 
het RCS systeem van PERI. Dit heeft geleidt tot ontwerpmogelijkheid 2.2. Door voor- en nadelen tegen elkaar af te 
wegen is gekozen voor ontwerp 2.2 boven ontwerp 2.1. Ontwerp 2.2 is verkozen tot definitief ontwerp van het 
afstudeerproject en is verder uitgewerkt tot op het niveau van profieltypes.: 'De zelfklimmende inklap-tafelbekisting 
met klimaatpaneer 

De zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel bestaat uit een tafelbekisting die door scharnieren op de 
hoofdliggers kan inklappen waardoor deze in lengte gereduceerd wordt. De ontworpen tafelbekisting wordt verkort 
van 10 m tot 2,5 m lengte, waardoor de benodigde ruimte voor transportmaterieel buiten de gevel verkleind wordt. 
Het transport geschiedt door een zelfklimmend RCS steiger van bekistingleverancier PERI wat is uitgevoerd met een 
nieuw ontworpen klimaatpaneeL Het klimaatpaneel beschermt de werkzaamheden op de vloer en het uithardende 
beton tegen klimaatomstandigheden. Doordat het klimaatpaneel in een horizontale positie kan draaien vormt het ook 
het transportsteiger voor de inklap-tafelbekisting. Door de RCS klimtechniek van PERI op de steiger kan het geheel 
omhoog klimmen. 

Van het definitieve ontwerp is een analyse gemaakt voor het gebruik bij harde wind en een tijdsduur- en 
kostenberekening gemaakt vergelijkbaar met die van de structuu rlijnen. Tenslotte is er een instructie opgesteld op 
welke manier de deelfuncties met de zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel gerealiseerd kunnen 
worden. 

Tenslotte zijn uitspraken gedaan over het wel of niet voldoen van de zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel aan de eisen uit het Programma van eisen. De uitspraken zijn gedaan op basis van de in het rapport 
beschreven verwachtingen. Vanuit de verwachtingen kan geconcludeerd worden dat voldaan is aan de eisen uit het 
programma van eisen en dat daarmee de doelstelling van het project behaald is . 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

1. Inleiding 

Dit is het afstudeerrapport van het afstudeerproject 'De Kraanonafhankelijke tafelbekisting'. Dit project is gedaan 
voor de Mastertrack Construction Technology aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het rapport beschrijft het ontwerpproces naar het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem . De aanleiding tot het 
ontwerpen van een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem vormt het Masterproject 4; Participerend Observeren. 

1.1. Opbouw rapport 

De opbouw van het rapport zal zoveel mogelijk het proces in chronologische volgorde beschrijven. Het vooronderzoek 
zal kort beschreven worden omdat het de aanleiding is voor het afstudeerproject en is verderop opgenomen in de 
inleiding. Het afstudeerproject zelf wordt beschreven in drie hoofdfasen welke voortkomen uit Methodisch 
Ontwerpen. [Siers, 2004] 

Dit rapport is opgesteld om in grote lijnen verslag te doen van het ontwerpproces, de bevindingen en de gemaakte 
keuzes gedurende de onderzoeksfase en de ontwerpfase. Om de leesbaarheid van het afstudeerrapport te 
waarborgen is ervoor gekozen gebruik te maken van een uitgebreid bijlagen rapport. Door middel van verwijzingen in 
dit afstudeerrapport naar de bijlagen vormt het bijlagenrapport de onderlegger van het afstudeerrapport met 
achterliggende informatie, tabellen en illustraties. Zo is algemene informatie over het tafelbekistingsysteem te 
vinden in: {BL. Hfdst. 1, blz 5, Tafelbekistingen) 

1.2. Proces van het afstudeertraject 

Het proces van het afstuderen is te verdelen in het vooronderzoek, het Masterproject 4, Participerend Observeren, 
welke verdeeld is in 'het aanbestedingstraject van het project U2-tower in Dublin' en 'het in kaart brengen van het 
tafelbekistingproces binnen een vloercyclus' . Het aanbestedingstraject voor de U2-tower bij BAM Advies & 
Engineering heeft geleid tot het onderwerp 'tafelbekistingen' en het in kaart brengen van het proces van 
tafelbekistingen binnen de vloercyclus heeft geleid tot de doelstelling van het afstudeerproject. Het afstudeerproject 
bestaat uit drie hoofdfasen volgens het driefasenmodeL [Siers, 2004]. 

• Probleemdefiniërende fase 
• Werkwijzenbepalende fase 

• Vormgevende fase 

figuur 1: Serakenschema a{srudeerCrajecc. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

1.3. Vooronderzoek: Masterproject 4, Participerend Observeren 

Masterproject 4, Participerend Observeren 

Participatie U2 tower tenderproject, BAM A&E 

Observatie tafelbekistingen op 2 hoogbouw 
bouwplaatsen 

1.3.1. Participatie U2-tower aanbesteding bij BAM Advies & Engineering 

Vanaf maart 2007 is begonnen bij BAM Advies & Engineering met de participatie op een aanbestedingsproject voor 
de U2-tower in Dublin, Ierland. Vanwege de grote expertise op het gebied van hoogbouw was BAM Advies & 
Engineering door Ascon LTD, dochterbedrijf van de Koninkljike BAM Groep, gevraagd een aanbestedingsadvies te 
maken voor het project U2-tower in Dublin, Ierland . De U2-tower van de opdrachtgever Dublin Doeklands 
Development Authority zou een toren worden van 130 m hoogte met een totaal vloeroppervlak van 24.000 m 2

• 

Naast het maken van een kostenraming was de opdracht voor BAM Advies & Engineering om adviezen aan te dragen 
op het gebied van constructie, bouwmethodiek, bouwtechniek en de installaties. Mijn aandeel in het 
aanbestedingstraject bestond hoofdzakelijk uit een onderzoek naar de ruwbouw cyclusplanning binnen vijf 
werkdagen en het opstellen van een prognose voor het aantal windverletdagen in Dublin. 

Cyclusplanning U2-tower 

Voor het opstellen van de cyclusplanning moesten bouwmethodieken bepaald worden, ploeggroottes, werktijden en 
de routing van de ruwbouw. De vijf-dagen cyclus werd gehaald door grote activiteiten te fragmenteren en zo 
meerdere activiteiten tegelijkertijd achter elkaar aan te laten lopen. Uit dit onderzoek kwam in overleg met de 
hoofdbegeleider dr. ir. P.A.J . van Hoof en gastbegeleider J. Cederhout het onderwerp tafelbekistingen als onderwerp 
voor de observatie naar voren. (BL. Hfdst. 3, blz 7, cyclus U2-tower) 

Windverlet in Dublin 

Uit het onderzoek naar windverletdagen kwam door berekeningen naar voren dat bij gebouwhoogtes van 50 m tot 
150 meter de overschrijdingskans op windsnelheden boven de 12 m/s ( 6 Beaufort) in Dublin oploopt van 10% naar 
20%. (BL. Hfdst. 4, blz 17, Windverlet Dublin) 
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tower crane & climblng formwork 
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figuur Z:Grafiek Overschrijdingspercentagestorenkraan, 
klimbekisting en winkracht 8 voor het UZ-tower project 

in Dublin. 
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figuur 3: 3D animatie uit onderzoek cyclustijd UZ·tower in Dublin 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

1.3.2. Observatie Tafelbekistingen 

Doelstelling van het Masterproject 4, Participerend Observeren, is het in kaart brengen van een proces en het 
analyseren van knelpunten. Vanuit de participatie in het aanbestedingstraject is ervoor gekozen de observatie te 
richten op 'tafelbekistingen'. Op twee hoogbouw bouwplaatsen is de vloercyclus en het be- en entkisten van 
tafelbekistingen geobserveerd. (BL. Hfdst. 5, blz 23, Observatie Tafelbekistingen) 

• Egeraat toren, Mahler4 project, Amsterdam, aannemer: G&S Bouw 

• Scheepsmakersta ren, Rotterdam, aannemer: Midreth bv 

Uit de observatie kwamen de volgende activiteiten naar voren als de hoofdactiviteiten van het tafelbekistingen 
proces: 

• Ontkisten en hijsen randtafelbekisting 

• Positioneren en fixeren randtafelbekisting 
• Op hoogte stellen randtafelbekisting 
• Aanhelen randtafelbekisting 

• Uitzetten randkist randtafelbekisting 

• Bekisten randkist randtafelbekisting 

De hoofdactiviteiten zijn opgedeeld in subactiviteiten die tot het niveau van de ploegleden gaat. Tijdens de observatie 
zijn er een vijftal knelpunten gevonden. 

• Een tweede laag tafelbekistingen is een verspilde investering aan bekistingmateriaaL 
• Valgevaar tijdens activiteiten van tafelbekisting. 

• Kraan 
o Activiteiten tijdens kraantijd die niet direct te maken hebben met verticaal/horizontaal transport 
o Hijsen is weersafhankelijk. Gietbouw met tafelbekistingen is een kraanafhankelijke bouwmethode 

en daarom vatbaarvoor windver let. 
o Positie van de kraan hindert uithijsen van tafelbekistingen . 

• Binnenrandkist maakt entkisten lastig en raakt beschadigd. 
• Horizontaal positioneren heeft te grote onnauwkeurigheid zodat randkist apart gemaatvoerd moet worden. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

1.4. Aanleiding afstudeeronderwerp en doelstelling afstudeerproject 

Door de observatie en de geanalyseerde knelpunten van Masterproject 4, Participerend Opbserveren, 
voortschrijdend inzicht en gesprekken met specialisten op het gebied van bouwmethodieken zijn een aantal 
afstudeeronderwerpen bepaald. Eén van deze onderwerpen was het ontwerpen van een kraanonafhankelijk 
tafelbekistingsysteem. Voordat een definitieve keuze was gemaakt voor dit onderwerp, is ervoor gekozen eerst een 
aantal knelpunten uit de observatie van Masterproject 4 verder te onderzoeken. {BL. Hfdst. 6, blz 29, Windverlet en 
kosten kraan) Twee van deze knelpunten zijn: 

• Hijsen is weersafhankelijk. Gietbouw met tafelbekistingen is een kraanafhankelijke bouwmethode en 
daarom vatbaar voor windverlet 

• Gietbouw met tafelbekistingen is een kraanafhankelijke bouwmethode. Kraancapaciteit is op 
hoogbouwprojecten beperkt. Een kraan is het duurste stuk materieel op de bouwplaats. 

1.4.1. Hijsen en windverlet op hoogbouwprojecten 

Voor informatie over windverlet zijn drie gegevens van belang: De kritische windkracht welke de kraan doet stoppen, 
het verloop van windsnelheden over toenemende hoogte en de frequentie van windsnelheden in een bepaald gebied. 

De verantwoordelijkheid voor het stoppen van hijsactiviteiten ligt bij de machinist, afhankelijk van de last, 
omgevingsfactoren en de verrichten hijswerkzaamheden. De meeste uitvoerders en machinisten geven windkracht 6 
op als kritische windkracht voor grote bekistingelementen. 

Het is algemeen bekend dat de windsnelheid toeneemt bij toename van de hoogte. Het reguliere weerbericht van 
windsnelheden is gebaseerd op een hoogte van lOm. Voor de bouwpraktijk is het handig om te weten welke 
windkracht windkracht 6 zal veroorzaken op een bepaalde hoogte. Deze windsnelheid staat bekend als de potentiële 
windsnelheid . (BL. Hfdst. x, blz x, potentiele windsnelheid) 
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" .! 10.00 

~ 
~ 
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~ 
! 

Potentiële windsnelheid over hoogte 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Hoogt• In m 

figuur 4: Grafiek Potentiële windsnelheid over de hoogte. 

Percentages optredende windsnelhedenvan 6:00 tot 18:00 
naar uurwaarden van gemiddelde windsnelheld over totale 

periode van 1981-2000, Rotterdam lwww knmlnO 

6.00 7: 00 8 00 9:00 1D'OO 11.00 11:00 13.00 14:00 15.00 16:00 17:0018:00 

figuur S:Grafiek Frequentie optredende windsnelheden 5 beaufort 
of hoger, 6beaufort of hoger en 7 beaufort of hoger op Rotterdam 

airport. 

Op de linker grafiek is te zien dat bij een maximale windsnelheid van 8 m/sec. op een hoogte van 90m, de potentiële 
windsnelheid is gedaald tot onder de 6 m/sec. Oftewel, als het officiële weerbericht voor 10 m, 6m/sec aangeeft, 
betekent dit op 90 meter meer dan 8 m/sec. Dit betekent dat men bij het weerbericht van 5 Beaufort moet stoppen 
omdat het op 90 m hoogte al windkracht 6 Beaufort is. 

De rechter grafiek geeft uurmetingen weer van 1981 tot 2000 van 6:00 tot 18:00 op het vliegveld van Rotterdam. De 
drie lijnen geven weer hoe vaak windkracht 5 of hoger, windkracht 6 of hoger en windkracht 7 of hoger voorkomen. 
Zo kan de conclusie getrokken worden dat windkracht 5 of hoger in gemiddeld 18% van de gevallen voorkomt. 
Afgerond is dit 20% windverlet bij een kritische windkracht 6 op kranen hoger dan 70 m. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

1.4.2. Kraancapaciteit en kraankosten 

Uit gesprekken met llitvoerders en bollwmethodieken specialisten en voortschrijdend inzicht kan gesteld worden dat: 

• Het aantal in te zetten kranen is beperkt vanwege ruimte op een hoogbouw bouwplaats 

• De kraanbezetting loopt tijdens ruwbouw/ gevel-dak fase tegen de 80% - 100% aan 

• Bij kraanbezetting van meer dan 100% is een tweede kraan benodigd 
• Kraanafhankelijke processen kunnen elkaar snel verstoren door afhankelijkheid van hetzelfde 

transportmiddel 

Kraankosten 

De kraankosten van de U2-tower zijn met € 129.000,- aan vaste kosten en € 6600,- huurkosten per week voor 106 
kalenderweken geraamd op € 828.600,- {BL. Hfdst. 6.2, blz 33, Kraankosten) 

1.4.3. Afstudeeronderwerp 

Afhankelijk van de situatie stopt een kraan als de windkracht boven de 6 beaufort komt. Op 70 m is de windkracht 
groter dan op 10 m. Het officiële weerbericht geeft de windkracht gebaseerd op een hoogte van 10 m. De windkracht 
neemt met ongeveer 1 beaufort toe over 60-70 m. Als een kraan van 70 m stopt bij windkracht 6 op 70 m zal dit al 
gebeuren bij een officieel weerbericht voor windkracht 5. Windkracht 5 is dus een kritische windkracht op 
hoogbouwprojecten. Uit tabellen van het K.N.M.I blijkt dat Windkracht 5 of hoger in ongeveer 20% van de dagen in 
kustgebieden voorkomt. 

De kraan is het duurste stuk materieel op de bouwplaats en in veel gevallen overbelast met hijswerkzaamheden. 
kraancapaciteit op hoogbouwprojecten is beperkt en de bezetting kan in de ruwbouw- gevel/dak fase oplopen tot 
100%. In de bouw is vraag naar kraanonafhankelijke bouwsystemen. De zelfklimmende klimkist is daar een goed 
voorbeeld van. De steeds herhalende beweging van de wandkist maakt een zelfklimmend systeem mogelijk. 

Het tafelbekistingsysteem moet na het realiseren van een vloer één of twee verdiepingen verplaatst worden naar de 
volgende te bouwen bouwlaag. Met name door de herhalende beweging die optreedt, lijkt het tafelbekistingsysteem 
ook geschikt te zijn voor een zelfklimmende voorziening. 

Vanuit de knelpunten is in overleg met BAM Advies & Engineering begeleiders J. Cederhout en ir. C.A.J. Sterken 
alsmede de hoofdbegeleider op de TU/e dr. Ir. P.A.J. van Hoof besloten het afstudeerproject te richten op een 
kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. Het afstudeerproject zal gaan over de verschillende technische 
mogelijkheden om het tafelbekistingsysteem kraanonafhankelijk te maken. Na verschillende ontwerpen gemaakt te 
hebben zal een technische uitwerking gemaakt worden. 

Doelstelling afstudeerproject 

"Het doel van dit afstudeerproject is het ontwerpen 110n een kraanonafhankelijk tafe/bekistingsysteem." 
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~ De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem ;I bam 
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2. Aanpak ontwerptraject: Methodisch ontwerpen 

2.1 Probleemdefiniërende fase 

2.2 Werkwijzenbepalende fase 

2.3 Vormgevende fase 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

2. Aanpak ontwerptraject: Methodisch ontwerpen 

Vanuit het vooronderzoek is de doelstelling geformuleerd om een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem te 
ontwerpen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal een antwoord gevonden moeten worden op de vraag 
hoe het tafelbekistingsysteem kraanonafhankelijk gemaakt kan worden. Voor een dergelijk complex 
ontwerpprobleem, dat bestaat uit meerdere kleinere ontwerpproblemen, zal een ontwerpmethode gebruikt worden 
uit de werktuigbouw, Het Methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg. [Siers, 2004] Binnen de 
mastertrack Uitvoeringstechniek is dit een gangbare methode om complexe technische ontwerpproblemen op te 
lossen. In hoofdlijnen is het ontwerpproces verdeeld in het zogenaamde driefasen model. Kenmerk van de methode is 
om het complexe ontwerpprobleem te fragmenteren in meerdere kleinere en minder complexe ontwerp problemen. 
Per klein ontwerpprobleem worden meerdere schematische oplossingen ontworpen die volgen uit een onderzoek. 
Door de oplossingen voor de kleine problemen te schematiseren en deze volgens een gestructureerde methode 
samen te voegen ontstaat er een oplossing voor het complexe ontwerpprobleem. 

Abstract probleem 

1. Probleemdefiniërende fase 

2. Werkwijzenbepalende fase 

3. Vormgevende fase 

Conctreet Oplossing 

Het driefasen model. (Methodische ontwerpen volgens H. H. van den Kroonenberg, F. J. Siers) 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

2.1. Fase 1: Probleemdefiniërende fase 

• Probleemdefiniëring 

• Programma van eisen (PvE) 

• Functiebepaling en opstellen van functieblokschema. 

• Functie 

Probleemdefiniëring 
Probleemstelling door beschrijving van behoefte, doelstelling, ligging ontwerpprobleem, blackbox, lngangstoestand 
en uitgangstoestand. 

Programma van Eisen 
Met deingangstoestand en de uitgangstoestand als gegeven wordt er een globaal programma van eisen opgesteld. 
"Waar moet de uitgangstoestand aan voldoen?" Het globale programma van eisen zal gedurende het proces nog vaak 
aangepast worden en op den duur meer gestructureerd worden met primaire eisen en secundaire eisen. 

Functie bepaling en opstellen van functieblokschema 
De activiteiten/ gebeurtenissen tussen de ingangstoestand en uitgangstoestand zullen beschreven moeten worden in 
een functieomschrijving. Deze functie zal worden onderverdeeld in verschillende deelfuncties. Als voor elke 
deelfunctie een oplossing kan worden ontworpen kan de ingangstoestand vera nderen in de uitgangstoestand. De 
deelfuncties dienen zo geformuleerd te worden dat ze niet gebonden zijn aan bestaande systemen maar open staan 
voor het ontwerpen van nieuwe werkwijzen voor de deelfuncties. De deelfuncties zullen in een functieblokschema 
geplaatst worden. 

Functie 
Met de bepaalde functie zal fase 1 worden afgesloten. 

figuur 6: Voorbeeld van een ontwerpprobleem weergegeven in een blackbox. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

2.2. Fase 2: Werkwijzebepaling 

• Onderzoek naar mogelijke werkwijzen 

• Ontwerpen I opstellen mogelijke werkwijzen voor deelfuncties 

• Werkwijzen structureren 
• Bepalen van de structuur 

• Structuur 

Onderzoek naar mogelijke werkwijzen 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in mogelijke werkwijzen voor de kraanonafhankelijke tafelbekisting en 
dient als onderlegger voor het ontwerpen/ samenvoegen van de werkwijzen. Het onderzoek zal zich richten op 
methoden voor hoogbouwconstructies, vloersystemen en methoden voor verticaal en horizontaal transport tot op 
elementniveau . Voor het onderzoek worden een aantal onderzoeksvragen opgesteld . 

Ontwerpen I opstellen mogelijke werkwijzen voor deelfuncties 
Vanuit het onderzoek naar de werkwijzen zal per deelfunctie een aantal mogelijke werkwijzen worden ontworpen I 
opgesteld . 

Werkwijzen structureren 
De werkwijzen zullen kritisch bekeken worden en op basis van keuze tabellen en weegfactoren worden 
gestructureerd. Structuren kunnen ontstaan uit gelijke scores voor bepaalde factoren. Zo kan een structuur gemaakt 
worden die het best scoort op veiligheid, of een die het best scoort op gebied van windkracht. Ook kunnen natuurlijk 
structuren gemaakt worden die op alle gebieden hoog scoren. 

Bepalen van de definitieve structuur 
Uiteindelijke zal er een definitieve structuur gekozen worden die verder uitgewerkt zal worden in de vormgevende 
fase. Welke structuur uiteindelijk gekozen zal worden op basis van welke score of weegfactor zal verder in het project 
duidelijk worden. De eisen vanuit Advies & Engineering van de BAM kunnen daarin een belangrijke rol gaan spelen. 

Definitieve structuur 
Met het bepalen van de definitieve structuur wordt fase twee afgesloten. 

17 Daan Aldenberg 

de et. 
functie 

parallel radiaal klansvonnîg 

figuur 7: Een voorbeeld van een morfologisch overzicht met 
structuurlijnen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

2.3. Fase 3: Vormgevende fase 

• Zoeken naar samenstellende delen 

• Voorontwerpen 
• Bepalen van het definitieve ontwerp 

• Definitief ontwerp 

Zoeken naar samenstellende delen 
Vanuit de structuur zullen verschillende functies samengevoegd worden tot één inrichting. Het uiteindelijke doel is 
het ontwerpen van één systeem i.p.v. een serie deel ontwerpen achter elkaar. Zoeken naar samenstellende delen is 
daarbij de eerste stap. 

Voorontwerpen 
Na het samenstellen van de functie werkwijzen zal de inrichting als geheel ontworpen moeten worden. 
Materiaalkeuzes, verbindingen, mechanieken, enz .. gaan nu een rol spelen. Het wordt een tastbaar object. 
Verschillende technische problemen moeten nog opgelost worden. 

Bepalen van het definitieve ontwerp 
Technische problemen worden opgelost en het definitieve ontwerp wordt gemaakt tot op werkniveau. materialen, 
verbindingen en mechanieken zijn definitief. 

Definitief ontwerp 
Met het definitief ontwerp van de kraanonafhankelijke tafelbekisting is de doelstelling van het project gehaald. 

Daan Aldenberg 

figuur 7: Her ontwerp in de vormgevende fase voor her 
transporteren van een gezonken duikboot. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem .. bam 
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3. Probleemdefiniërende fase 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

3. Probleemdefiniërende fase 

3.1. Blackbox: Het ontwerpprobleem 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem . De 
onderstaande blackbox geeft het probleem weer dat de begintoestand in de eindtoestand moet veranderen. 

• Begintoestand : De tafelbekisting staat gefixeerd en als tijdelijke steun onder een uithardende betonvloer 

• Eindtoestand : De tafelbekisting staat gepositioneerd en gefixeerd op de bovenste vloer zodat de nieuwe 
vloer gestort kan worden . 

In geval van een kraanafhankeljike tafelbekisting wordt het omzetten van de tafelbekisting gedaan door een kraan . 
Het doel van het project is het vervangen van de kraan voor een 'technische inrichting' die het omzetten 
kraanonafhankelijk mogelijk moet maken. 

Begintoestand 

Begin toestand : 
tafelbekisting 

---lll>ll>ll BLACKBOX 

onder uitgeharde vloer 
gefixeerd 
onderstempeling 

Daan Aldenberg 

Eindtoestand 

Eindtoestand: 
tafelbekisting 
op bovenste vloer 
gefixeerd . 
Gereed voor nieuw te 
storten vloer 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

3.2. Programma van Eisen 

Het programma van eisen is opgedeeld in primaire eisen en secundaire eisen . De primaire eisen bepalen of de 
ontworpen technische inrichting voldoet aan de doelstelling. De secundaire eisen zijn wensen en worden dit project 
nagestreefd maar kunnen de technische inrichting niet laten falen voor de doelstelling. De eisen zijn opgesteld vanuit 
de behoefte in overleg met de opdrachtgever, BAM Advies & Engineering en de afstudeerbegeleiders van de 
Technische universiteit Eindhoven. Gedurende het proces is het Programma van Eisen meerdere keren gewijzigd. 

Primaire eisen: 

• De kraan die de tafelbekisting ontkist, transporteert en positioneert moet vervangen worden door één of 
meer 'technische inrichtingen' die het ontkisten, transport en het positioneren van de tafels overneemt. 

• Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet kunnen blijven opereren tot en met windkracht 7 op 
de hoogte van opererende systeem. (windkracht 7 = 14 t/m 17 m/sec) 

• Bij toepassing van dezelfde ploeggroottes mag het ontkisten, transporteren en positioneren van het 
kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem niet langer duren dan het ontkisten, transporteren en 
positioneren van het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem. 

• De kosten van het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem mogen de integrale vergelijkingskasten van 
het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem +kraan niet overstijgen. 

• Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden op de 
bouwplaats en moet aan en afgevoerd kunnen worden binnen door de BAM gehanteerde transport 
dimensies. ( 2,4 m breed, 13,5 m lang, 4 m hoog, 20 ton per transporteenheid) 

• Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet voldoen aan de veiligheids-en arbonormen. 

Secundaire eisen (wensen) : 

• De verdiepinghoogte van de kraanonafhankelijke tafelbekisting moet aangepast kunnen worden op de 
bouwplaats. 

• Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet voor de verschillende projecten te modificeren zijn 
voor toepassing op vloerhoogte, dikte, breedte en lengte. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

3.3. Functies kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Voor de te ontwerpen 'technische inrichting' moet een functie gedefinieerd worden. Deze functie omschrijft kort wat 
voor activiteiten de te ontwerpen inrichting zal moeten verrichten. Deze hoofdfunctie wordt opgedeeld in 
deelfuncties zodat per activiteit helderheid ontstaat naar wat de te ontwerpen technische inrichting zal moeten doen 

om de in de 'black box' opgestelde eindsituatie te bereiken. De functies zullen als onderlegger dienen in het 

onderzoek en de ontwerpen van de deelfuncties. Het is een methode om in het technische ontwerp structuur te 
brengen . 

• Functie 'tafelbekisting' 

De functie van een 'tafelbekisting' is het cyclisch vormen en ondersteunen van het natte beton voor te 

bouwen betonvloeren. In de bouwpraktijk ook wel be/ ontkisten genoemd. 

• De hoofdfunctie van het 'kraanonafhankelijke tafelbekisting systeem': 

De hoofdfunctie van het kraanonafhankelijke tafelbekisting systeem is het cyclisch kraanonafhankelijk 
ontkisten, transporteren, positioneren en fixeren van de 'tafelbekisting' zodat deze het natte beton voor 
een te bouwen betonvloer kan vormen en ondersteunen. 

.. Cyclisch kraanonafhankelijk ontkisten, 

transporteren, positioneren en fixeren van 

de tafelbekisting 

3.3.1. Deelfuncties Tafelbekisting 

De hoofdfunctie is verd ee ld in zeven deelfuncties: 

1. Ontkisten 

2. Transporteren 
3. Positioneren 

4. Fixeren 
5. Aanhelen 

6. Transporteren transportmiddel 
7. Fixeren transportmiddel 

.. 

De functies 1 t/m 5 beschrijven de cyclus van de tafelbekisting zelf. Van het ontkisten tot het stortklaar maken. Van 
deze vijf functies zijn de functies 1, 2 en 3; 'ontkisten~ 'transporteren' en 'positioneren' het meest belangrijk omdat dit 
functies zijn die bij het kraanafhankelijke tafelbekisting systeem door de kraan vervuld worden. De functies 4 en 5 
worden hoofdzakelijk gedaan door arbeid. Voor de totaliteit van het ontwerp zullen deze laatste functies echter wel 
behandeld worden, zij het in een minder gedetailleerde vorm. Functies 6 en 7 zijn functi es die erbij zijn gekomen 

omdat het mogelijk za l zijn dat de te ontwerpen technische inrichting mee za l klimmen met de tafelbekisting. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

3.3.2. Deelfunctie 1: Ontkisten 

1.1: Onthechten 

De bekisting is los van het betonoppervlak als er geen contact meer 
bestaat tussen beton en bekisting. Oftewel, een afstand > 0 mm. 

1.2: 20 mm transleren in z-richting 

Om ruimte te maken voor het transport moet de bekisting 20 mm 
getransporteerd worden in de z-richting. 

3.3.3. Deelfunctie 2: Transporteren 

De functie transport is opgedeeld in drie subniveaus: (BL. Hfdst. 8, blz 38, 
Deelfunctie 2: Transporteren) 

• trajectniveau 

• bewegingniveau 
• werktuigniveau 

Trajectniveau 

Buiten het gebouw is de meeste ruimte voor transport. Op welke manier 
het transport ook gaat, er is altijd sprake van verticaal en horizontaal 
transport. 

• horizontaal transporteren (onder vloer uit) (1) 

• verticaal tran sporteren (hoogteverschil overbruggen) (2) 

• horizontaal transporteren (de nieuwe vloer op) (3) 

Bewegingniveaus 

De drie trajecten zijn opgedeeld in twee soorten bewegingen. 

• transleren 

• roteren 

Een translatie is een verschuiving waarbij ieder punt van een object over 
dezelfde vector verschoven wordt. Het object roteert niet. Rotatie is de 
beweging van een object zelf om een as. Een ruimte heeft 3 assen waar 
het om kan roteren. (BL. Hfdst. 7, blz 35, transleren en roteren) 

Werktuigniveau 

De twee soorten bewegingen; transleren en roteren worden op 
werktuigbouwkundig niveau verdeeld in de functies: 

• aandrijven 
• overbrengen 
• minimaliseren wrijving 

De aandrijving zorgt voor de kinetische energie. De overbrenging zet 
kinetische energie van de aandrijving om in de gewenste richting, kracht 
en snelheid zodat het object kan bewegen en het minimaliseren van de 
wrijving zorgt ervoor dat het object ten opzichte van zijn omgeving met 
zo weinig mogelijk wrijving kan bewegen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

De deelfunctie 't 
dus uit 4 niveaus: 

ransporteren' bestaat 

ctieniveau • deelfun 
trans po rteren 

ctieniveau • deelfun 
trans po rttraject 

• deelfun 
bewegi 

ctieniveau 
ngtypen 

• deelfun 
werktu· 

ctieniveau 
1gniveau 

1: 

2: 

3: 

4: 

De volgende stap 
delen in een sche 
traject opgedee 
verschillende dee 
onderdeel een w 
ontworpen. De d 
een nummer: 

is deze niveaus in te 
ma waardoor het hele 
ld kan worden in 
lfu ncties en dus per 
erkwijze kan worden 

eelfuncties krijgen ook 

I 
2. Transporteren ~ 

Daan Aldenberg 

2.1 Horizontaal 

r-
transporteren 

(onder vloer uit) 

2.2 Vert icaal 

r- transporteren 

2.3 Horizontaal 

'-- transporteren 
(vloer op) 

;Jbam 
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~ I 
2.1.1.1. 

Aandrijven 

~ 2.1.1. Transleren ~~ 2.1.1.2. Overbrengen 

I 

~ 2.1.1.3. Minimaliseren 

I wrijving 

~ I 
2.1.2.1. 

Aandrijven 

~ 2.1. 2. Roteren H 2.1.2.2. Overbrengen 

I 
2.1.2.3. Minimaliseren 

I wrijving 

~ 2.2.1.1. 

I Aandrijven 

~ 2.2.1. Transleren H 2.2.1.2. Overbrengen 

I 

~ 2.2.1.3. Minimaliseren 

I wrijving 

~ 2.2 .2.1. 

I Aandrijven 

~ 2.2.2. Roteren H 2.2.2.2. Overbrengen 

I 

~ 2.2.2.3 . Minimaliseren 

I wrijving 

~ 2. 3.1.1. 

I Aandrijven 

~ 2.3.1. Transleren H 2.3.1.2. Overbrengen 

I 

~ 2.3.1.3. Minimaliseren 

I wrijving 

~ I 
2.3.2.1. 

Aandrijven 

~ 2.3 .2. Roteren ~~ 2.3.2.2. Overbrengen 

I 

~ 2.3.2.3. Minimaliseren 

I wrijving 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

25 Daan Aldenberg 

3.3.4. Deelfunctie 3: Positioneren 

3.1: Positioneren horizontale bekisting 

De horizontale bekisting moet vooral voorzien in de juiste hoogte, de 
positie op de z-as. Omdat de horizontale bekisting echter niet oneindig 
groot is zal deze ook een positie op de x- en y-as moeten hebben . De 
horizontale bekisting zal door roteren en transleren, eventueel met 
behulp van aanslagen op de juiste positie gepositioneerd moeten 
worden. 

3.1.1. Positioneren horizontale bekisting in x- en v-richting 

Het positioneren van de horizontale bekisting in breedte- en 
diepterichting 

3.1.2. Positioneren horizontale bekisting in z-richting 

Het positioneren van de horizontale bekisting in op de juiste hoogte 
positie. 

3.2: Positioneren verticale bekisting 

De verticale bekisting, de randbekisting, voorziet in de vloerrand en is 
belangrijk voor de omtrekkende vorm van de vloer. De randbekisting 
zal daarom met een relatief hoge nauwkeurigheid gepositioneerd 
moeten worden. De verticale bekisting zal ook door rotatie en 
translatie, eventueel met behulp van aanslagen op de juiste positie 
gepositioneerd worden. 

3.2.1. Positioneren verticale bekisting in x- en v-richting 

Het positioneren van de verticale bekisting in de breedte- en diepte 
richting. 

3.3.5. Deelfunctie 4: Fixeren 

Als de tafelbekisting gepositioneerd is op de juiste positie moet deze 
gefixeerd worden in de omliggende constructie zodat deze niet meer 
kan transleren en/of roteren langs en om alle richtingen. Het fixeren is 
dan ook het beperken van het aantal vrijheidsgraden tot 0 . Meestal 
wordt de tafel in de betonvloer gefixeerd . 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Daan Aldenberg 

3.3.6. Deelfunctie 5: Aanhelen 

De grootte van de tafelbekisting kan door transport nooit het hele 
vloerveld omvatten. Er zijn meestal delen die niet als tafel 
uitgevoerd kunnen worden zoals de ruimte achter en om de 
kolommen, de aansluiting aan de kern, de ruimte tussen de tafels, 
enz. Na het plaatsen van de tafels moet er een dicht 
bekistingoppervlak van gemaakt worden. Het dichtmaken van de 
kist krijgt de functiebenaming 'aan helen'. 

3.3.7. Deelfunctie 6: Transporteren transportmiddel 

Het horizontaal en verticaal transporteren wordt net als bij 
deelfunctie 2, transporteren van de cyclus verdeeld in de 4 niveaus. 

1. transporteren 
2. trajectniveau 
3. bewegingniveau 
4. werktuigniveau 

6.1 Horizontaal transporteren 

Het is mogelijk dat de technische voorziening horizontaal 
getransporteerd moet worden zodat deze meerdere 
tafelsegmenten naast elkaar kan overzetten naar de volgende 
bouwlaag. 

6.2 Verticaal transporteren 

Als een hele bouwlaag aan tafelbekistingen is omgezet zal de vloer 
gestort moeten worden . De volgende laag tafelbekistingen moet 
dan getrasporteerd moeten worden. De transportvoorziening zal 
daarom ook een laag omhoog moeten klimmen. 

3.3.8. Deelfunctie 7: Fixeren transportmiddel 

Het transportmiddel zal ook gefixeerd moeten worden aan de 
betonvloer. De fixatie moet ondersteuning bieden tijdens de cyclus 
van het overzetten van de tafelbekisting (deelfuncties 1 t/m 3) en 
tijdens het transporteren van het transportmiddel ( deelfuncties 6 
en 7). 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

3.3.9. Totaalschema 
Functies 

rl 1 Ootlosten 

~ 

1.1 Onlhedllen I 
1.2 20 mm Iransieren I 

in z-nchling 

2.1 Henzontaal 

~ transporteren 
(onder vloer uil) 

-j 2. l . I . Transleren r 

y 2.1.2. Roteren r 

rl_ 2 2 1 Transleren }-

~ 2.2 VenJcaal t H 2. Transporteren r IranspOfleren 
(1/Qfgende bouwlaag) 

-t 2 2 2 Roteren r 

Cyclisch 
kraanonafhankelijk 

onlklsten, 
rl 231 Trans aren r transporteren, I--

positioneren en 
fixeren van de 
tafelbekisting 

~ 
2.3. Hanzemaal 

~ Iransporteren 
{ nieuwe vloer oo) 

-1 2.3.2. Roteren f-
no 

~ 3.1.1. Positioneren 
z-richling 

~ 3. I . POliol ianeren ~ 
horizontale bekisting 

H 3. PostiOneren r-
y 3.1.1 Pos.11oneren 

x- en y-nchling 

y 3.2. Pos1tloneren 3. 1. 1. Pos1honeren I 
verticale bekist~ng x· en y-richtmg 

H 4. Fixeren I 

H 5. Aanhelen I 

i 6 .1 Horizontaal 
transporteren 6.1.1. Transleren ~ 
langs de vloer 

_, 6 . Transporteren r 
tran.sportmiadel 

y 6.2. Vertoeaal 
tran sporteren 6 2.1. TranSleren r 

( >019endo bouwlaag) 

L-1 7. FIXeren I 
transportmiddel 
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2 1.2.1 Overbrengen 

2. 1 2 3. Minimaliseren 
wnjving 

2.2.1.1. AandnJVen 

2.2.1.2. Overbrengen 

2.2.1.3. Mimmati5eren 
W njVIOQ 
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2.2 2.1. Overbrengen 

'2.2.2 3 Minimaliseren 
w nJii'mg 

2.3.1.1. Aandrf;ven 

2.3.1.2. Overbrengen 

2.3.1.3. Mmimaltseren 

w" ving 

2.3.2.1. AananJVen 

2.3 2.1. Overbrengen 

2.3.2 3 Minimaliseren 
wrlw-:g 

6.1 1.1. Aandnjven 

6 1.1.2 Overbrengen 

6.1.1.3. M1nlmahseren 
wrrjving 

6.2 1.1. Aandnjven 

6.2.1 2. Overbrengen 

6 2.1 3. Mini(Jlalîseren 
wn,v;ng 
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~ De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4. Werkwijzebepalende fase 

4.llnventariserend onderzoek naar methoden en technieken voor het 
kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem 

4.2 Ontwerpen I opstellen mogelijke werkwijzen voor deelfuncties 

4.3 Structuurlijnen op basis van concepten 

4.4 Definitieve structuurlijn 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4. Werkwijzebepalende fase 

4.1. Inventariserend literatuuronderzoek naar methoden en technieken voor 
het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem 

De werkwijzenbepalende fase moet uiteindelijk resulteren in een overzicht van mogelijk toe te passen werkwijzen per 
functie. De eerste stap is een inventarisatie naar mogelijk toe te passen werkwijzen. Het onderzoek is voor het 
grootste deelliteratuuronderzoek naar bestaande systemen die van belang kunnen zijn voor een kraanonafhankelijk 
tafelbekistingsysteem. Om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen is ervoor gekozen ook eerst een 
aantal uitvoeringstechnieken te inventariseren voor het bouwen van een hoogbouw betonconstructie. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid opengehouden het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem te ontwerpen voor een niet
conventionele uitvoeringstechniek voor hoogbouwconstructies in plaats van het onderzoek al te richten op de 
traditionele hoogbouwmethodes. Na de inventarisatie voor uitvoeringsmethodes voor totale hoogbouwconstructies, 
is er gekeken naar uitvoeringstechnieken voor het in het werk storten van betonvloeren. Als laatste richt de 
inventarisatie zich op methoden en technieken die als werkwijzen kunnen voldoen per functie. Deze inventarisatie is 
het meest uitgebreid en gaat bij de functie 'transporteren' tot op werktuigbouwkundig niveau. 

Methoden voor het bouwen van hoogbouwconstructies in beton 

Uitvoeringstechnieken voor een in het werk gestorte betonvloer 

Uitvoeringstechnieken per functie : 
Ontkisten 
Transporteren 
Positioneren 
Fixeren 
Aanhelen 

l 

Om de leesbaarheid van het rapport te behouden zal alleen een samenvatting van de inventarisatie worden gegeven 
ondersteund met enkele illustraties. Voor de totale inventarisatie, meer illustraties en een overzicht van de 
onderzoeksvragen zie: (BL. Hfdst. 9, blz43, Inventariserend onderzoek naar methoden en technieken .. .) 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.1.1. Methoden voor het bouwen van hoogbouwconstructies 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de bouwpraktijk toegepast voor het produceren van een hoogbouw 
betonskelet? Zijn er innovatieve alternatieven? 

Traditioneel: Van onder naar boven bouwen 

De traditionele uitvoeringsmethode voor het bouwen van een hoogbouwconstructie in beton is deze van onder naar 
boven te bouwen. Vanwege de omvang van de uitvoeringsprocessen en de daardoor optredende logistieke 
problemen is het gebruikelijk om processen te scheiden en deze achter elkaar aan te laten lopen. Op deze manier 
wordt er optimaal van de beperkte ruimte op een hoogbouwproject gebruik gemaakt. 

Van boven naar onder bouwen 

Bij het van boven naar onder bouwen wordt eerst de dakvloer gebouwd en vervolgens de overige vloeren . Er bestaan 
verschillende beproefde uitvoeringsmethoden. Dit soort methodieken kenmerken zich door snelle bouwprocessen, 
weersonafhankelijk en kraanonafhankelijk bouwen. Nadelen zijn echter dat in een heel vroeg stadium van het 
bouwproces gegevens bekend moeten zijn en de hoge investeringskosten. 

Sink-mould 

Een Sink-mould methode is een methode waarbij eerst vier kernen op de hoeken van het gebouw worden gebouwd 
met een glijbekisting. Vervolgens wordt er een wafelvormige vloerbekisting aan de vier kernen gehangen die na elke 
vloer een stuk naar beneden getransporteerd kan worden. Grootste nadelen zijn de grote intervallen tussen de 
bouwprocessen, de dure bekisting en de lange en onhandige transportstroom 

Jack-bloek 

De Jack-Bloek methode is een methode waarbij in een geconditioneerde tent de dakvloer wordt geproduceerd. Onder 
dakvloer komen betonblokken met zeer kleine maattoleranties die de kern vormen en kolommen vormen. Door 
middel van hydraulische vijzels wordt het gebouw een stukje opgevijzeld waarna er een tweede laag blokken onder 
de dakvloer gepositioneerd wordt. Dit proces herhaald zich tot de 2• vloer gestort kan worden . Door de gevel in de 
tent te sluiten ontstaat er een gunstig afbouwklimaat De bouwmethode is volledig weersonafhankeljik en 
kraanonafhankelijk. De nadelen zijn de voorbereiding, de grote wanddikte van de kernen en het dure hydraulische 
materieel datgehuurd moet worden. Commercieel is de methode ingeslapen. 

Lift-slab 

Lift-slab is een methode waarbij eerst stalen kolommen worden opgebouwd. Op grondniveau wordt een aantal 
vloeren gestort die worden gescheiden door een plastic folie. Als een aantal vloeren gereed zijn worden deze met 
hydraulische vijzels aan de stalen kolommen naar de juiste hoogte opgevijzeld. Nadelen van lift-slab zijn de stalen 
kolommen die een vaste vorm hebben en de dure hydraulica die benodigd is voor het klimmen van de vloeren. Een 
voordeel is dat de vloeren op een vaste locatie onder kraanonafhankelijke en meer geconditioneerde 
omstandigheden kunnen worden gebouwd. 

figuurB: Van links naar rechts: 1} gescheiden processen. WTC4 daar BAM Utiliteitsbouw. (foto: I. Cederhout) 1} Sink-mauld (ir. P.A. Erkelens, 
Bijzandere Uitvoeringsmethoden- Liftslob I/I} 3) Jack-bloek project (ing. A. G. van der Meijden) 4) lift-slab project Almere (fata: ing. P. Koppen) 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.1.2. Uitvoeringstechnieken voor in het werk gestorte vloeren op hoogbouwconstructies 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de bouwpraktijk toegepost voor het produceren van een in het werk 
gestorte vloer op hoogbouwconstructies? 

Voor het van onder naar boven bouwen zijn verschillende soorten bekistingsystemen met verschillende 
elementgroottes in de markt aanwezig. De keuze voor een bekistingsysteem wordt voor een groot gedeelte 
gebaseerd op de elementgrootte. De keuze voor die elementgrootte wordt bepaald door een aantal parameters: 

• arbeidskosten 

• materieelkosten 

• beschikbare ruimte 

• vorm van de vloer 

• aantal inzetten 

• routing 

figuur 9: De traditionele bekisting van DOKA 
(www.daka.comJ 

figuur 10: het valkapsysteem van MEVA 
(www.meva.de ) 
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De bekistingsystemen voor het be- en entkisten van betonvloeren op 
hoogbouwprojecten zijn; traditionele bekisting, valkopsysteem en het 
tafelbekisting systeem. 

Traditionele bekisting 

De traditionele bekisting staat voor een op de bouwplaats gemonteerde 
bekisting. Voor elke stort wordt de gehele bekisting opgebouwd uit losse 
stempels, liggers, kinderbinten en bekistingplaten. Groot materieel is niet 
nodig waardoor het systeem kraanonafhankelijk is. De vormvrijheid van de 
traditionele bekisting is verder is zeer groot. Het be- en entkisten is echter 
zeer tijdrovend. Het toepassingsgebied bestaat uit kleinschalige projecten, 
eenmalige betonvormen en extreme betonvormen of een combinatie 
daarvan. Traditionele bekistingelementen worden ook gebruikt om module 
systemen aan te helen bij moeilijke hoeken of kolommen. De traditionele 
bekisting zal niet meer gebruikt worden bij herhalende kistvormen zoals 
bekistingen voor hoogbouwcyclussen. 

Het valkopsysteem 

Het valkopsysteem bestaat uit hanteerbare bekistingpanelen en valkop 
stempels. De panelen kunnen ontkist worden zonder dat de 
onderstempeling verwijd erd hoeft te worden. De onderstempeling kan dan 
dienen als nastempeling terwijl maar één set bekistingpanelen benodigd is. 
Groot hefmaterieel is niet nodig waardoor het systeem kraanonafhankelijk 
is. Nadeel van het systeem is dat het veel arbeid kost om alle kleine 
elementen te ontkisten, te transporteren en te positioneren. De snelheid 
van het systeem hangt af van het aantal in te zetten man. 

Het valkopsysteem van MEVA is gebruikt als vloerbekisting systeem voor 
het project Burj Dubai, de hoogste hoogbouwtoren van de wereld. De 
argumenten om dit systeem toe te passen zijn de lage arbeidskosten, de 
harde wind op grote hoogte, en de dure 'kraantijd'. Om de 3 daagse cyclus 
van de set bekistingpanelen mogelijk te maken was een ploeg van 50 -100 
man benodigd. (BL. Hfdst. 10, blz 90, Construction on the Burj Duboi) 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

figuur 12: Tafelbekistingmodule (www.oeri.del 

figuur 13: projectgebonden tafelbekisting 

figuur 14: l eer grote projectgebonden 
tafelbekis ting in Toronto (ww w. oeri.del 

figuur 15: Aluminium tafelbekisting {Aiumo 
sys tems) 

Daan Aldenberg 

Tafelbekistingen 

Tafelbekisting modules 

Tafelmodules zijn bekistingdelen die bestaan uit (opklapbare) stempels, 
kinderbinten en plaatmateriaaL De modules zijn in te zetten om samen 
een vloerbekisting te vormen maar worden ook gebruikt als bekisting voor 
verzwaarde stroken en/of randtafelbekistingen De modulematen zijn +/-
4m x 2m. 

De tafels zijn zo gedimensioneerd dat ze met een relatief kleine ploeg (+/-
4 man) toegepast kunnen worden maar wel met de hulp van mechanisch 
transportmaterieel. De methode van horizontaal transporteren bestaat uit 
een (mechanisch aangedreven) karretje, een tafelhaak aan de kraan of een 
heflift speciaal voor de modules. Argumenten voor inzet tafelbekisting 
modules: 

• vorm van vloervelden in te delen in tafelmodules 

• kleine kistafmeting nodig: bijv: randtafelbeksitingen en 
verzwaarde stroken 

• hoge arbeidskosten 

• licht transportmaterieel voorhanden 
• ruimte voor tafelmodules 

• herhaalde inzet 

• vaste beveiliging 
• vast loopsteiger voor randkist en andere werkzaamheden 

Projectgebonden tafelbekistingen 

Grote tafelbekistingen zijn bedoeld om de hoeveelheid arbeid van het be
en ontkisten tot een minimum te beperken en daarmee de bouwsnelheid 
te verhogen. Omdat het gaat om grote oppervlakten en grote gewichten 
zal er zwaarder materieel aan te pas moeten komen om de tafels te 
ontkisten, te transporteren en te positioneren. 

• minimaliseren van arbeidskosten 

• snelle bouwtijd 

• groot materieel beschikbaar 
• veel herhalingen van te bouwen vloeren 

• Genoeg ruimte 

• vaste beveiliging 
• vast loopsteiger voor randkist en andere werkzaamheden 

Bijzonder toepassingen 

Aluminium tafelbekistingen 

Behalve combinaties van staal en hout bestaan er ook systemen van 
aluminium. Aluminium systemen zijn lichter in het gewicht en daardoor 
zijn grotere elementen toe te passen die handmatig te verwerken zijn. 
Aluminium tafelbekistingen worden vooral in Noord Amerika en Canada 
gebruikt. 

Kunststof bekistingplaten 

In plaats van de houten multiplex bekistingplaat is het ook mogelijk 
kunststofplaten toe te passen . Deze rotten, krimpen, uitzetten, 
beschadigen, verkleuren, verslappen in veel mindere mate en zijn daarom 
geschikt voor langere bekistinginzet 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.1.3. Uitvoeringstechnieken per functie 

figuur 16: Ontkisingshendel 
(www. peri. del 

figuur 17: elektrische lier op tunnelk ist 

figuur 18: hefplofarm 
tafelbekistingmodules 
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Ontkisten 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de bouw toegepast of 
zouden kunnen worden toegepast om een horizontale bekisting te 
ontkisten? 

Ontkisten door stempels in te korten 

De bekisting ontkisten door de schroefstempels te verlagen. De bekisting 
komt door zijn eigen gewicht los van het betonoppervlak . (meest 
toegepaste algemene ontkist methode). Ontkisten met stempels is een 
tijdrovend proces omdat alle stempels apart verkleind moeten worden . 

Ontkistingshendel 

Om snel te kunnen entkisten heeft PERI een speciaal mechanisme 
ontwikkeld wat de bekisting 20 mm kan laten zakken. Hierdoor is de 
bekisting zeer snel en eenvoudig te ontkisten. 

Transporteren 

• Welke technieken worden in de bouw toegepast om een oppervlak 
horizontaal te transleren? 

• Welke technieken worden in de bouw toegepast om een oppervlak 
verticaal te transleren? 

Uitvoeringstechnieken voor het mogelijk maken van een translatie 

Uitrijden van tunnelbekistingen 

Voor het uitrijden van een tunnelbekisting zijn, afhankelijk van het type, 
verschillende methoden. Eén type heeft wielen met domme krachten op de 
tunnelbekisting gemonteerd welke gebruikt kunnen worden voor het 
positioneren en transporteren én ondersteunen van de tunnelkist . De 
wielen op de hoekpunten worden gebruikt voor het transporteren . Met 
behulp van een lier trekt de tunnelbekisting zichzelf onder de vloer uit 
waarna deze met de kraan wordt opgepikt. Een ander type tunnel gebruikt 
rollers voor het transport . 

Tafelbekistingen transporteren met hefkar 

Om tafelmodules te transporteren hebben de leveranciers verschillende al 
dan niet mechanisch aangedreven hefkarretjes om de tafel op de juiste 
hoogte te heffen en horizontaal te transporteren. 

Hefplatform tafelbekistingmodules 

DOKA heeft speciaal voor de DOKArnatic tafels een systeem ontwikkeld om 
de modules kraanloos naar boven te heffen. Het systeem bestaat uit een 
hefplatform die met de kraan verzet moet worden naar andere bouwlagen. 
De hefconstructie hangt aan de vloer. De modules worden één voor één 
met een karretje op het platform gereden, omhoog gehesen en op de 
nieuwe locatie ook met een karretje naar de positioneerlocatie gereden . 

Hydraulisch zelfklimmende bekisting 

De zelfklimmende bekisting is een methode om kraanonafhankelijk wanden 
te be- en ontkisten. De bekisting hangt aan in de uitgeharde betonwand 
opgehangen schoenen . De bekisting kan hydraulisch klimmen via in de 
schoenen opgehangen rails. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

figuur 19: RCS Schutwanden met het volkop 

systeem 

figuur 20: De vloerverankering (rood) met 
daaraan de stalen klimschoen (geel) De 

hydraulische cilinder (groen) drukt de klimrail 
van de steiger omhoog. 

figuur 21: 7 
De verrijdbare hydraulische pomp heeft een 

capaciteit voor vier 5-tons hydraulische cilinder. 
De draagbare cilinders zijn 25 kg. 

Daan Aldenberg 

RCS 'Rail Climbing System' van PERI 

De RCS klimtechniek van PERI is een relatief nieuwe methode voor het 
hydraulisch klimmen van een hulpconstructie. De methode kenmerkt zich 
door zijn eenvoud. Het principe bestaat uit klimrails, stalen klimschoenen, 
vloer of wand verankeringen, hydraulische cilinders en een hydraulische 
pomp. Omdat de cilinders draagbaar (25 kg) zijn, kunnen deze van steiger 
naar steiger overgezet worden . Dit scheelt in kosten. De hydraulische pomp 
is verrijdbaar en geschikt voor vier cilinders. De cilinders kunnen eenvoudig 
op de klimschoenen gepositioneerd worden waarna de steiger kan 
klimmen. Bouten in de klim rails, die bestaat uit dubbele UNP 200 profielen 
zorgen voor de tijdelijke ondersteuning tijdens het klimmen. Het klimmen 
van een steiger duurt ongeveer 20 minuten. De RCS klimtechniek kent 
verschillende toepassingen: 

RCS klimbekisting 

Klimbekisting met RCS klimtechniek 

RCS Schutwanden 

Met zelfklimmende schutwanden wordt een dichte schutting gecreëerd aan 
de rand van de vloer. De schutting zorgt voor een veilige afscherming tegen 
weersinvloeden, valgevaar en tegen vallende objecten van de vloer. In 
combinatie met een valkop vloerbekisting vormen de schutwanden een 
veilige manier om op hoogbouwprojecten een vloer te be-en ontkisten. 

RCS Materiaal lift 

De RCS materiaallift is een nieuwe toepassing waarbij gebruik gemaakt 
wordt van een kleine bovenloopkraan op een RCS steiger om de 
vloerbekistingelementen van het valkop systeem een verdieping naar boven 
te hijsen. Een kraanonafhankelijke vloerbekisting. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

figuur ZZ: Een hef steiger op een renovatie 
projee t(www nemqco nll 

f iguur 23:hydrau/ische schaarhoogwerker 
(www.acs verhuur. all 

figuur 24: Roterend hijsfram e (J. Cederhout) 

figuur ZS: draaitafel (www.mommoet. al 
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Hefsteigers en bouwliften 

Een hefsteiger is een steiger wat door middel van een tandrad langs een 
mast omhoog kan rijden . De steiger vormt een veilige werkomgeving voor 
bijvoorbeeld gevelonderhoud of metselwerk . Bouwliften voor personen en/ 
of goederenvervoer werken meestal ook op een tandrad . Het voordeel van 
een tandrad is dat de mast eenvoudig te verlengen is en de snelheid van de 
lift redelijk hoog kan zijn. 

Hoogwerkers 

Hoogwerkers kunnen meestal een platform verticaal transleren en als 
geheel horizontaal transleren. Afhankelijk van de hoogte en het model 
moet de hoogwerker stempels uitklappen om te kunnen heffen. 
Hoogwerkers zijn niet bedoeld om materialen op te slaan maar dienen 
alleen als verhoogd werkplatform. 

Uitvoeringstechnieken voor het mogelijk maken van een rotatie 

• Welke technieken worden in de bouw toegepast om een 
oppervlak te roteren? 

Horizontale draaitafel 

Een draaitafel is bedoeld om een object te roteren. Er bestaan zowel 
draaitafels voor horizontale als voor verticale rotaties. 

Verticaal draaiframe 

Om prefab elementen te roteren wordt een draaiframe gebruikt. Met de 
kraan kan het element in het frame gehesen worden, het draaiframe 
roteert het element en de kraan hijst het weer op om het te positioneren. 

Roterend hijsframe voor trapelementen 

Om het hijsen van trapelementen door een schacht eenvoudiger te maken 
wordt gebruik gemaakt van een roterend hijsframe. Het element kan 
verticaal gedraaid worden waardoor de opening bovenaan de schacht niet 
zo groot hoeft te worden en het hijsen in de schacht zelf ook eenvoudiger 
en veiliger is. Op de stellocatie wordt het element naar zijn goede positie te 
geroteerd en gepositioneerd. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

figuur 26: Paternosterlift 
(www.flemminq-homburq.del 

figuur 27: Garagedeur 

figuur 28: Mechanische arm 

Referentiesystemen uit de praktijk die translaties en/ of rotaties mogelijk maken 

• Zijn er systemen in de 'praktijk' die een translatie en of rotatie kunnen 
maken die overeenkomt met het transporttraject van de tafelbekisting? 

lopende band 

Een lopende band een translatie van kleine objecten mogelijk maken. Een roltrap, 
wat een gefragmenteerde lopende band is, zorgt ook voor een translatie van een 
object (persoon). 

Paternosterlift 

Een paternosterlift is een lift type dat bestaat uit meerdere cabines die hangen aan 
grote kettingen die continu ronddraaien. In de ene schacht gaan de cabines langs de 
ketting omhoog en in de andere schacht worden de cabines naar beneden geleid. De 
cabines draaien langs het boven en onderwiel en gaan door een ingenieuze 
constructie niet over de kop maar blijven recht op staan. De cabines ondergaan dus 
alleen een translatie en roteren niet. 

Garagedeur 

Het principe van een garagedeur doet de deurfragmenten een rotatie en een 
translatie maken door een geleiderail en een tand heugel. 

Mechanische arm 

Een mechanisch aangedreven arm die kan roteren en transleren in meerdere 
richtingen wordt vooral gebruikt in de industrie waarbij continu eenzelfde beweging 
moet worden gemaakt. Dit soort armen zijn zeer duur in aanschafkosten en 
onderhoud. 

Methoden en technieken voor 'aandrijven', 'overbrengen' en 'minimaliseren wrijving' 

Voor het literatuuronderzoek is ervoor gekozen om ook technieken en methoden op werktuigniveau te 
inventariseren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

• Welke technieken van 'aandrijvingen', 'overbrengen' en 'minimaliseren van de wrijving' worden toegepast 
om een platform met ondersteuning te laten bewegen? 

Voor de leesbaarheid van het rapport is deze inventarisatie opgenomen in de bijlage, hieronder een indruk van de 
methoden en technieken. (BL. Hfdst. 9.6, blz 77, Methoden en technieken op werktuigniveau) 

Aandrijvingen: 
• Mechanische aandrijving: Verbrandingsmotor, Elektromotor 

• Biologische aandrijving: Mankracht 

Overbrenging: 
• Pneumatische overbrenging: Pneumatische cilinders, luchtdruk, zuignappen 
• Hydraulische overbrengingen: Hydraulische cilinder 

• Mechanische overbrengingen: Tandwieloverbreng ing. kettingoverbrenging, riemoverbrenging 

Minimaliseren wrijving: 

• Mechnische toepassingen: Wielen, rollers 

• Chemische toepassingen: Oliën en vetten, teflon 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Positioneren 

• Hoeveel punten zijn nodig om een volledig stijf object te positioneren zodat alle zes de vrijheidsgraden 
ingeperkt worden? 

• Hoe kan een tafelbekisting gepositioneerd worden? 
• Welke methoden voor het positioneren van een ruimte worden in de bouw toegepast? 

figuur 29: Bewegingsinvloed uitoefenen om zes 
vrijheidsgraden te kunnen controleren. 

figuur 30: Kritieke punten tafelbekisting 

figuur 31: Schematische positioneerpunten 
tafelbekisting 
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Positioneerpunten 

Positioneren: Met positioneren wordt een object een bepaalde positie 
gegeven ten opzichte van referenties [Van Hoof,1996,76] 

Een object heeft zes vrijheidsgraden. Drie rotaties en drie translaties . Om 
een object te positioneren moet er bewegingsinvloed uitgeoefend 
kunnen worden op deze zes vrijheidsgraden. Voor het positioneren van 
een volledig stijf vlak in de richting van de z-coördinaten zal het object 
vanuit drie (hoek)punten gepositioneerd moeten worden . Drie 
vrijheidsgraden blijven over, 1 rotatie en 2 translaties in de x- en v
richting. Om het object ook te positioneren in de x-richting en de v
richting moeten er nog drie punten worden toegevoegd. Voor een 
volledig stijf vlak zijn zes positioneerpunten nodig. Voor het positioneren 
van een torsieslap en/of buigslap object moeten meerdere 
positioneerpunten worden toegevoegd. 

Positioneren tafelbekisting 

Voor een betonvloer is de hoogte van belang welke bepaald wordt door 
de positie van de vloer op de z-as. De vorm van de vloer wordt bepaald 
door de dikte, verschil tussen de coördinaat z-as onderkant vloer en 
coördinaat z-as bovenkant vloer, de lengte, de coördinaten van de 
vloerranden op de v-as, en de breedte, de coördinaten van de 
vloerranden op de x-as. 

Een vloerbekisting bestaat uit een horizontale bekisting en een verticale 
bekisting, of ook wel randbekisting genoemd. De kritieke punten op de 
bekisting zitten voornamelijk op de randbekisting. De horizontale 
bekisting moet vooral voorzien in de hoogte z-richting, maar in mindere 
mate ook in de x- en v-richting. De iets overmaatse horizontale 
bekistingelementen moeten op de x- en v-coördinaten gepositioneerd 
worden met een nauwkeurigheid van < +/- 30 mm zodat de 
randbekisitingen op de x- en v- coördinaten gepositioneerd kunnen 
worden. Vervolgens wordt de horizontale bekisting gepositioneerd in de 
z-richting tot+/- 10 mm. De randbekisting wordt apart gepositioneerd op 
de horizontale bekisting op de x- en v-coördinaten met nauwkeurigheid 
+/-10 mm. 

Methoden positioneren 

Vrij positioneren is het positioneren van een object op een markering 
waarbij door observatie al dan niet met behulp van meetinstrumenten 
bepaald wordt of het object op de juiste positie staat. 

Gedwongen positioneren is het positioneren waarbij een object 
gedwongen wordt een positie in te nemen. Bij het positioneren kan 
gebruik worden gemaakt van een aanslag. Een aanslag is een voorziening 
waardoor het te positioneren object in een bepaalde richting begrensd 
wordt in een bepaalde richting te bewegen. Daarmee wordt het object 
'gedwongen' een positie aan te nemen. 
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figuur 32: Fixeren van een schoor aan 
tafelbekis ting 

figuur 33: Aanhelen met passplaten 

figuur 34 Pasplaat 
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figuur 35: Klapstuk aan tafelbekis ting 

Daan Aldenberg 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de (bouw) 'praktijk' 
toegepast om een platform met ondersteuning te fixeren in een 
betonvloer? 

Met fixeren wordt een eenmaal ingenomen positie gehandhaafd ten 
opzichte van de aangrenzende positie [Van Hoof, 1995, 76) 

Schoren 

De trad itionele en meest toegepaste manier van het fixeren van 
tafelbekistingen is het gebruik van duw-trek schoren . De schoren worden 
met (herwinbare) betonankers tijdelijk gemonteerd in de betonvloer. 
Met de trek-duw schoren kunnen de tafels ook nog nagesteld worden op 
de vloer. 

Aanhelen 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de (bouw) 'praktijk' 
toegepost om twee platformen aan te helen? 

pasplaten 

De traditionele methode van het aanhelen van twee tafelbekistingen is 
het gebruik maken van pasplaten. Pasplaten zijn stukken bekistingplaat 
die tussen de tafelbekistingen wordengeplaatstsen steunen op een extra 
kinderbint die dwars op het uiteinde van de andere kinderbinten is 
bevestigt. 

klapstukken 

Klapstukken zijn stukken bekisting die aan de hoofdbekisting hangen met 
scharnieren. De klapstukken kunnen na het ontkisten verticaal 
weggeklapt worden waardoor de bekisting getransporteerd kan worden. 
Na het positioneren van de bekisting worden de klapstukken in de juiste 
positie gedraaid, ondersteund en/of gefixeerd op de naastgelegen 
bekisting waardoor bekistingen zijn aangeheeld. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.2. Ontwerpen I opstellen mogelijke werkwijzen voor deelfuncties 

4.2.1. Het ontwerpen I opstellen van werkwijzen 

Uitgaande van het functieblokschema zullen werkwijzen worden opgesteld of worden ontworpen vanuit het 
inventariserende onderzoek. Werkwijzen zijn schematische oplossingen voor een bepaalde functie. Per functie 
moeten er meerdere werkwijzen ontworpen worden zodat voor elke functie een keuze voor een werkwijze gemaakt 
kan worden. De selectie van werkwijzen vormt het morfologisch overzicht. De functieomschrijving van de te 
ontwerpen technische inrichting kent meerdere niveaus. Met name de functie 'transporteren' welke bestaat uit drie 
subniveaus met in totaal 18 deelfuncties vormt een uitgebreide functieomschrijving en levert daarom een 
gedetailleerd werkwijzenpatroon op. In geval van de werkwijzenbepaling voor 'transporteren' is ervoor gekozen de 
werkwijzen op te delen in twee stappen. Zo zullen er werkwijzen ontworpen worden op 'werktuigniveau' van voor de 
functie 'transporteren'. Hier zullen kleine morfologische overzichten van gemaakt worden waar structuurlijnen in 
zullen worden getrokken. Een structuurlijn op werktuigniveau vormt een werkwijze op 'bewegingniveau' De 
werkwijzen op 'bewegingniveau' zullen worden opgenomen in het grote morfologisch overzicht waar de overige 
functies 'ontkisten', 'positioneren', fixeren', 'aanhelen' en fixeren transportmiddel' 
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Om de leesbaarheid van het rapport te behouden worden de ontworpen werkwijzen en morfologische overzichten 
niet allemaal weergegeven. Deze zijn echter allemaal in het bijlagenrapport beschreven met toelichting en voor- en 
nadelen. (BL. Hfdst. 11, blz 95, Werkwijzen) 
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figuur 36: Werkwijze 1.1-3.3-1.6: Tafelblad roteren met elektrische lier met 
scharnieren 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.2.2. Werkwijzen 
'werktuigniveau' 

en morfologische overzichten voor de functie ' transporteren' op 

De drie deelfuncties die onder het 'werktuigniveau' vallen en translaties en rotaties beschrijven zijn: 

• aandrijven 
• overbrengen 
• minimaliseren wrijving 

Vanuit het inventariserend onderzoek zijn werkwijzen opgesteld/ontworpen. Om helderheid te creëren in het 
morfologisch overzicht zijn de werkwijzen voor de drie deelfuncties opgedeeld in groepen. 

• Aandrijven 
o groep 1: Mechanische aandrijving 
o groep 2: Biologische aandrijving 

• Overbrengen 
o Groep 1: Pneumatische overbrenging 
o Groep 2: Hydraulische overbrenging 
o Groep 3: Mechanische overbrenging 

• Minimaliseren wrijving 
o Groep 1: mechanisch minimaliseren wrijving 
o Groep 2: Chemisch minimalieren wrijving 

De werkwijzen van de functies 'aandrijven', 'overbrengen' en 'minimaliseren wrijving' zijn ondergebracht in een 
morfologisch overzicht. Voor de functies 'trans/eren' en 'roteren' worden structuurlijnen getrokken die vervolgens 
nieuwe werkwijzen vormen voor 'transleren' en 'roteren'. Onderstaand een voorbeeld van het morfologische 
overzicht op werktuigniveau voor de functie horizontaal transport -7 'trans/eren' 

Structuurlijn blauw geeh de werkwijze: tafel transleert op rollers voortgetrokken door elektrisch aangedreven lier. 

Voordelen: 

~~~~~====::::~~ ~ • Hoge snelheid mogelijk 

figuur 37: Structuurlijn blauw 
vormt de werkwijze: Tafel 

transleerdop rollers 
voortgetrokken door elektrische 

lier 

Daan Aldenberg 

Nadelen 

• Ligger met rollers afhankelijk van hulpconstructie 
• Hoge materieelkosten 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.2.3. Werkwijzen voor de functies 1 t/m 7 

Voor de zeven functies; 'ontkisten', 'transporteren', 'positioneren', 'fixeren', 'aanhelen', 'transporteren 
transportmiddel' en 'fixeren transportmiddel' zijn werkwijzen opgesteld welke worden samengevoegd in een 
morfologisch overzicht. De werkwijzen voor 'transporteren' en 'transporteren transportmiddel' komen voort uit de 
morfologische overzichten op werktuigniveau, wat is besproken in het voorgaande hoofdstuk. Onderstaand een 
overzicht van de werkwijzen die zijn opgenomen in het morfologisch overzicht. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3. Structuurlijnen op basis van concepten 

Door op de morfologische overzichten werkwijzen te selecteren en deze te verbinden, ontstaan structuurlijnen. Het 
selecteren van de werkwijzen en het trekken van de structuurlijnen kan op verschillende manieren gebeuren. Een 
methode is om de werkwijzen apart een score te geven en op basis daarvan een selectie te maken. Werkwijzen zijn 
echter erg schematisch en een lijkt geheel afhankelijk van de situatie hoe de werkwijzen toegepast zullen worden. En 
die situatie is nog niet bekend. 

Een andere manier om een structuurlijn te trekken is op basis van een totaalidee of een concept. 

Volgens Wikipedia is een concept in de filosofie: 

'concept: Een concept is een set abstracte ideeën, gegeneraliseerd uit specifieke instanties en gebeurtenissen. Een 
concept is niet hetzelfde als een idee. Waar een idee één enkel denkbeeld is, bevat een concept meerdere denkbeelden 
en ideeën.' 

in (Siers 2004 :68), wordt over het trekken van structuurlijnen het volgende gezegd : 

'In het algemeen kunnen we stellen dat, als je erin slaagt van de aangegeven combinatie een structuurschets te 
maken, de combinatie reëel en kansrij'k is.' 

In (Siers, 2004 : 66) wordt gesproken over een conceptoplossing: 

'Het resultaat van de werkwij'zebepalende fase is een conceptoplossing die als de structuur van de technische 
inrichting kan worden gepresenteerd.' 

Er is voor gekozen de structuurlijnen op basis van concepten te selecteren. De concepten zijn afkomstig uit ideeën en 
denkbeelden die in de loop van het project zijn ontstaan al dan niet afkomstig van referentie objecten uit het 
literatuuronderzoek. De structuurlijnen op basis van de concepten worden conceptoplossingen genoemd. 

4.3.1. Het selecteren van werkwijzen 

De werkwijzen op het morfologisch overzicht zijn niet allemaal even relevant. Zoals eerder in dit rapport beschreven 
is de functie 'transporteren' het meest relevant aangezien de kraan een transportmiddel is en deze vervangen dient te 
worden door een 'technische inrichting'. Het selecteren van de werkwijzen zal gebeuren binnen een bepaalde 
hiërarchie. De selectie van werkwijzen zal eerst gebeuren op de functie 'transporteren'. Op basis van deze lijn wordt 
de lijn verder getrokken naar de tweede serie functies die eveneens met de kraan te maken hebben; 'ontkisten' en 
'positioneren'. Als laatste worden de werkwijzen geselecteerd die niet met de kraan te maken hebben maar die wel 
belangrijk zijn om één systeem te vormen; 'fixeren', 'aanhelen' en 'fixeren transportmiddel'. 

1. deelfuncties 2 en 6: 'transporteren' en 'transporteren transportmiddel' 
2. deelfuncties 1 en 3: 'ontkisten' en 'positioneren' 
3. deelfuncties 4, 5 en 7: 'fixeren', 'aanhelen' en fixeren transportmiddel' 

Het selecteren van de werkwijzen voor een structuurlijn van een conceptoplossing zal gebeuren op basis van twee 
selectieprocedures. 

1. mogelijk I onmogelijk. Is de werkwijze mogelijk toe te passen binnen de conceptoplossing of niet? 
2. Voor en nadelen uit het bijlagenrapport afwegen en selecteren op basis van een inmiddels intuïtief 

opgebouwd denkvermogen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

figuur 38: Concept 1 

figuur 39: Concept Z 

figuur 40: Concept 3 

figuur 41: Concept 4 

43 Daan Aldenberg 

4.3.2. Conceptoplossingen 

Concept 1: (Kiim)-steiger met hefunit en (inklapbare) tafelbekistingen 

Dit concept bestaat uit een (klim) steiger (groen) en een hefunit (rood) 
De hefunit transporteert de tafelbekistingen één of twee lagen naar de 
nieuw te bouwen betonvloer. Dit concept is mogelijk in meerdere 
schaalgroottes. De schaalgrootte van de hulpconstructie wordt bepaald 
door de grootte van de tafelbekistingmodules. Bij toepassing van grote 
tafelbekistingen heeft het concept een nadeel van grote uitstekende 
oppervlakken buiten de gevel. Er zal wellicht iets bedacht moeten 
worden om het oppervlak van de tafelbekistingen te verkleinen. 

Concept 2: Paternosterlift 

Dit concept heeft als referentie een paternosterlift. (zie bijlage xxx) De 
liftunits blijven horizontaal hangen in de lift en maken zowel verticale als 
horizontale translaties maar roteren niet. De achterliggende gedachte 
van het concept is een continu proces waarbij verschillende 
tafelbekisting modules gekoppeld achter elkaar de lift in worden 
getrokken. Op deze manier moet ook het horizontale transport 
plaatsvinden. Het voordeel is dat er geen grote oppervlakken buiten de 
gevel hangen en aan de andere kant ook niet kleine modules apart 
getransporteerd hoeven te worden. 

Concept 3: Roterende tafelbekistingen langs de gevel (garagedeur) 

Dit concept is gebaseerd op het idee om zo weinig mogelijk ruimte in de 
x- en y- richting buiten de gevel in te nemen tijdens het transport van de 
tafelbekistingen. Referentie voor dit concept is een garagedeur waarbij 
de aan elkaar gekoppelde scharnierende deurfragmenten om een hoek 
van 90 graden worden geleid in een profiel. De tafelfragmenten worden 
horizontaal naar buiten getransporteerd waarbij ze in een profiel geleid 
worden . Het profiel met de tafelbekistingen wordt naar boven 
getransporteerd en op de juiste hoogte wordt de tafelbekistingen de 
nieuwe vloer op getransporteerd 

Concept 4: Tafelbekistingen transporteren in een hijsloods 

Een hijsloods biedt beschutting tegen de weersomstandigheden. Een 
hijsloods is een totaalconcept voor alle werkzaamheden op de vloer. Het 
kan bij toepassing van kleinere tafelbekistingmodules ook toegepast 
worden om tafelbekistingmodules een verdieping omhoog te zetten. 
Hijsvoorzieningen of liften in de loods kunnen zorgen voor het transport 
van de tafelbekistingen. Het verschil met het eerste concept is dat met 
een hijsloods ook van boven af transportvoorzieningen kunnen worden 
toegepast . 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3.3. Structuurlijnen 

Op basis van de concepten zijn vijf structuurlijnen gevormd. Concept 1 kan zowel vertaald kon worden in een 
structuurlijn variant met tafelbekistingmodules als een structuurlijn variant met grotere inklapbare tafelbekistingen. 
Omdat beide methoden grote verschillen hebben is besloten om beide structuurlijnen op te nemen in het 
morfologisch overzicht . Voor het morfologisch overzicht met structuurlijnen zie: (BL. Hfdst. 13, blz 137, morfologisch 
overzicht met structuurlijnen) 

Structuurlijn 1: Zelfklimmend steiger met goederenlift, elektrische kar( ren) en tafelbekistingmodules. 

I • Zelfklimmend steiger met horizontaal verplaatsbare hefunit en inklapbare tafelbekistingen . 

Structuur! jn 3 Paternostermethode met tafelbekistingmodules. 

Structuurlijn 4: Roterende tafelbekistingen langs de gevel. 

Structuurlijn 5: Hijsloods met bovenloopkranen. elektrische kar(ren) en tafelbekistingmodules. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3.4. Structuurlijn 1: Zelfklimmend steiger met goederenlift, elektrische kar(ren) en 
tafelbekistingmodules 

Omschrijving 

Tijdens het selecteren van werkwijzen voor concept 1: (klim)steiger met hefunit en (opklapbare tafelbekistingen) 
ontstonden twee structuurlijnen die zodanig van elkaar gingen verschillen dat ze opgedeeld zijn als twee aparte 
structuurlijnen. Structuurlijn 1 is een kleinschalige vorm die bestaat uit relatief licht materieel en een 
opgewaardeerde versie is van een systeem wat reeds bestaat. Zo biedt DOKA dit systeem aan waarbij het verschil is 
dat de steiger in dit voorbeeld zelfklimmend is uitgevoerd terwijl DOKA dit in de standaardvorm kraanafhankelijk 

figuur 42: De elektrische hefkar. 

figuur 43: De zelfklimmende goederenlift .. 

figuur 44: De zelfklimmende goederenlift .. 

figuur 45: De elektrische kar rijdt van de lift af. 

45 Daan Aldenberg 

heeft uitgevoerd. 

De methode bestaat uit drie hoofdelementen: 

• zelfklimmend steiger met lift voor twee bouwlagen (rood) 

• een elektrisch aangedreven karretje (groen) 

• tafelbekistingmodules (geel) 

De steiger bestaat uit een zelfklimmende steiger met daar op een 
goederenlift voor verticaal transport. Met het elektrische karretje 
(groen) worden de tafelbekistingmodules, die ongeveer 2,5 bij 3 meter 
groot zijn, horizontaal getransporteerd. De tafelbekistingmodule en 
eventueel de elektrische transportkar wordt op de goederenlift 
gereden. De lift transporteert de tafelbekisting met kar naar de nieuwe 
vloer. De tafelbekistingmodule wordt vervolgens met de elektrische 
kar naar de juiste positie gereden waar deze gefixeerd kan worden. Op 
deze manier worden de tafelbekistingmodules één voor één 
ge tra nspo rteerd. 

De bekistingmodules zijn voor een zo groot mogelijk deel identiek aan 
elkaar zodat het positioneren op de vloer niet één grote puzzel wordt 
en de modules elkaar hinderen. De posities van de 
tafelbekistingmodules zullen in deze situatie op elke vloer verschillen. 
Het kiezen van de modulemaat is daarom van groot belang. 

Als de nieuwe vloer gestort is kan De zelfklimmende steiger met 
hydraulische klimrails één verdieping omhoog klimmen. De steiger 
wordt in de betonvloer met speciale schoenen gemonteerd. 

Voor en nadelen methode 

Voordelen: 
• bestaande methode, beproefde technieken, 
• relatief weinig 'extra' materieel 

• toe te passen met bestaand kistsysteem (bijv. Dokarnatic 
tab les) 

Nadelen: 
• aparte modules zorgen voor veel handelingen -7 lange 

productietijd vloerbekisting 
• het 'puzzelen' op de vloer van verschillende modules 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Werkwijzen 

Ontkisten; 1.1 & 1.2: Gl.l schroefstemels 
Transporteren; 2.1.1: Gl.2 tafel op elektrisch aangedreven kar 
Transporteren; 2.2.1: Gl.4 tandheugel 
Transporteren; 2.3.1: Gl.2 tafel op elektrisch aangedreven kar 
Positioneren; 3.1.1: Gl.1 vrij positioneren tegen bouwdeel 
Positioneren; 3.1.2: Gl.l schroefstempels 
Positioneren: 3.2.1: Gl.2 vrij positioneren, hoekstalen en slobgaten 
Fixeren: 4: Gl.l schoren 
Aanhelen 5: Gl.1 pasplaten 
Transporteren transportmiddel6.2.1: Gl.1 hydraulisch klimmen 
Fixeren transportmiddel7: Gl.l stalen schoenen 

l \ ~ 
-.. 

1.1 & 1.2: Gl.l 2.1.1: Gl.2 

3.1.1: Gl.1 3.1.2: Gl.1 

5: G1.1 6.2.1: Gl.1 7: Gl.l 
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3.2.1: Gl.2 4: Gl.1 
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figuur 46: De zelfklimmende steiger. 

figuur47:0ntkisten van de klaptafel. 

figuur 48: De horizontaal verplaatsbare hefunit 

figuur 49:De ingeklapte tafelbekisting. 

figuur 50: Het uitklappen van de tafelbekisting. 

47 Daan Aldenberg 

4.3.5. Structuurlijn 2: Klimsteiger met horizontaal 
verplaatsbare hefunit en inklapbare tafelbekistingen 

Omschrijving 

Structuurlijn 2 is net als structuurlijn 1 ontworpen op basis van concept 1; 
(klim)steiger met hefunit en (opklapbare tafelbekistingen). De methode 
bestaat uitdrie hoofdelementen: 

• zelfklimmend steiger (rood) 

• hefunit (groen) 

• opklapbare tafelbekistingen (geel) 

De basis van deze methode is een zelfklimmend steiger zoals dat 
bijvoorbeeld ook op klimbekistingen wordt gebruikt. Op De zelfklimmende 
steiger loopt een rail waar de hefunit horizontaal op kan rijden. Hierdoor 
kunnen de verschillende tafelbekistingen bereikt worden. 

De tafelbekistingen zijn uitgevoerd met klapstukken zodat het oppervlak 
buiten de gevel zo veel mogelijk beperkt wordt. De klapstukken zijn 
onderling verbonden en zitten tussen verrijdbare tafelmodules. De gehele 
tafelbekisting zou met behulp van een lier op deze manier 'opgevouwen' 
kunnen worden. De lier trekt de opgevouwen tafelbekisting op de hefunit 
Deze is alleen groot genoeg voor een ingeklapte tafelbekisting. Op deze 
manier wordt het moment wat optreedt op de gevelconstructie beperkt 
gehouden. Bovendien is de constructie zo minder gevoelig tegen opwaartse 
wind. 

De hefunit transporteert de tafelbekisting naar de nieuwe te bekisten vloer. 
Met behulp van een lier wordt de tafelbekisting van de hefunit afgereden 
en wordt deze ook weer uitgeklapt zodat het gehele vloerveld (tot kern) 
bekist is. Losse stempels moeten onder de klapstukken worden gezet voor 
verdere ondersteuning. 

Als een vloer is gestort en uitgehard kan het klimsteiger hydraulisch één 
verdieping omhoog klimmen. 

Voordelen en nadelen methode 

Voordelen: 
• Klimsteiger is bestaande en beproefde techniek. 

• Eén hefunit voor meerdere tafelbekistingen 

• opklappen van tafellijdt tot beperking oppervlak buiten de gevel 

Nadelen: 

• Groot horizontaal oppervlak buiten de gevel 
o optredend moment 
o gevoelig voor opwaartse wind 
o hindert hijswerkzaamheden 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Werkwijzen 

Ontkisten; 1.1: G2 .4 luchtdruk 
Ontkisten 1.2: G1.2 ontkistingshendel PERI 
Transporteren; 2.1.2: Gl.l tafels roteren met scharnieren en lier 
Transporteren; 2.1.1: G1.3 tafel op wielen met lier 
Transporteren; 2.2.1: G1.4 tandheugellift 
Transporteren; 2.3.1: G1.3 tafel op wielen met lier 
Transporteren; 2.3.2: G1.1 tafels roteren met scharnieren en lier 
Positioneren; 3.1.1: G1.2 gedwongen positioneren in positioneerschoen 
Positioneren; 3.1.2: Gl.l schroefstempels 
Positioneren: 3.2.1: G1.2 vrij positioneren, hoekstalen en slobgaten 
Fixeren: 4: G1.2 schoren 
Aanhelen 5: Gl.l pasplaten 
Transporteren transportmiddel6.1.1: Gl.l elektrisch aangedreven kar op rails 
Transporteren transportmiddel6.2.1: Gl.l hydraulisch klimmen 
Fixeren transportmiddel7: Gl.l stalen schoenen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3.6. Structuurlijn 3: Paternostermethode met tafelbekistingmodules 

Omschrijving 

Met de Paternostermethode moeten de voordelen van kleine tafelmodules behouden worden maar het nadeel van 
de vele arbeid weggestreept kunnen worden door ze te onderling te verbinden. De transportmethode is gebaseerd op 
een paternosterlift (concept) en moet in staat zijn de tafelmodules achter elkaar in een lopende band constructie te 
trekken en af te leveren op de daar boven liggende vloer. De methode bestaat uit drie hoofdelementen: 

• Paternosterlift met hydraulische klimvoorziening (rood) 

• tafelbekistingmodules (geel) 

• wielen aan vloer gemonteerd (groen) 

figuur 51: De paternosterlift 

figuur 52: De tafelmodules 

figuur 53: Het omzetten van de tafelmodules 

figuur 54: De tafelmodules voorttrekken met een lier 

49 Daan Aldenberg 

De tafelkist bestaat uit verschillende kleine identieke modules die aan 
beide zijden onderling verbonden zijn met een kabel. De tafelmodules 
kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden met klemmen zodat deze een 
vast geheel vormen. De liftvoorziening bestaat uit een lopende band die 
zowel in horizontale richting als in verticale richting beweegt. Het 
uiteinde van de lopende band trekt de eerste tafel aan de uitstekende 
staven in de band en laat deze transleren. Omdat de tafel aan de band in 
evenwicht hangt en het zwaartepunt naar beneden gericht blijft zal deze 
niet een rotatie maken maar netjes in horizontale positie blijven. Als de 
eerste tafel in de band zit trekt de kabel strak en zal de tweede module 
de band in getrokken worden, vervolgens de derde, de vierde enz. 

De eerste tafelbekisting en de laatste zijn uitgevoerd met een lier. De lier 
trekt de tafel naar de positioneerschoenen verderop op de tafel. De 
tweede tafel die op de vloer komt wordt verbonden met de eerste om 
een vast geheel te vormen en middels de lier van de eerste transleert de 
tafelkist weer een stukje naar de positioneerschoenen. Met de derde, de 
vierde en de nde tafel idem. 

De lopende band bestaat uit een aan de gevel hangend stalen frame. Het 
frame hangt aan in de vloer gemonteerde ankers met daarop wielen. De 
voorziening hangt aan een rail en staat vast op de wielen. Hierdoor is de 
voorziening in staat horizontaal te transleren langs de gevel zodat deze 
verschillende tafels kan transporteren. De voorziening klimt verticaal 
langs de gevel omhoog met hydraulica. De ankers met de wielen moeten 
aangebracht kunnen worden vanaf de vloerkist of vanaf de 
liftvoorziening. 

Voor- en nadelen methode 

Voordelen: 
• De lengte van de tafel is in theorie onbeperkt. Bij ideale 

plattegrond kan de liftvoorziening aan één kant het gehele 
vloerveld ontkisten, transporteren en positioneren behalve de 
ruimte achter de kern. (zie voorbeeld gebouw op illustraties) 

• Als deze methode goed is uitgeengineered kan het een zeer 
snelle methode zijn waarbij in een ochtend een gehele vloerkist 
getransporteerd wordt. 

Nadelen: 

• Onbekend welk kistsysteem toegepast zal worden en of 
traditionele kist systeem voldoet 

• Identieketafelmodules 
• Voorste tafel zal ook de achterste moeten kunnen zijn 

• Loopsteiger en randkist apart aan te brengen 

• Lastig toe te passen op ronde plattegronden 

• mechanieken gevoelig voor cementwater en betonresten 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Werkwijzen 

Ontkisten; 1.1 & 1.2: Gl .l schroefstempels 
Transporteren; 2.1.1: G1.3 tafel op wielen met lier 
Transporteren; 2.2.1: G2 .1 elektrisch aangedreven lopende band 
Transporteren; 2.3.1: G1 .3 tafel op wielen met lier 
Positioneren; 3.1.1: G1 .2 gedwongen positioneren in positioneerschoen 
Positioneren; 3.1.2: Gl .l schroefstempels 
Positioneren: 3 .2.1: Gl.l vrij positioneren, randkist positioneren tegen spandraad 
Fixeren: 4: G2.1 fixeren in positioneerschoenen 
Aanhelen 5: G2 .1 klapstukken 
Transporteren transportmiddel6.1.1: Gl.l elektrisch aangedreven kar op rails 
Transporteren transportmiddel6.2.1: Gl.l hydraulisch klimmen 
Fixeren transportmiddel7: Gl.l stalen schoenen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3.7. Structuurlijn 4: Roterende tafelbekistingen langs de gevel 

Omschrijving 

Het concept van de roterende tafels langs de gevel is ontworpen met het idee om zo weinig mogelijk ruimte buiten de 
gebouwconstructie in te nemen. Er is daarom gekozen om de tafels op te delen in kleine fragmenten die ten opzichte 
van elkaar met scharnieren kunnen roteren . De tramenten kunnen op een geleiderail rijden die de tafelbekisting laat 
roteren . De methode bestaat uit de volgende elementen : 

• Zelfklimmend hydraulisch steiger met geleiderrail voor tafelbekisting (rood) 
• tafelbekisting met ten opzichte van elkaar roterende fragmenten (geel) 

figuur SS: Zelfklimmend steiger voor roterende 
tafelbekistingen. 

figuur 56: Horizontaal uitrijden roterende 
tofebeldsting. 

figuur 57:Verticaa/ transporteren van geroteerde 
toef/bekistingen. 

figuur SB: Het positioneren van de roterende 
tafelbeldsting. 
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De geleiderail moet op een nog te ontwerpen manier het eerstefragment 
kunnen bereiken. Op dit eerste tafelfragment zit een elektrisch 
aangedreven tandwiel die over de tandheugel (geleiderail) moet kunnen 
rijden . EIk tafelfragment is aan de onderkant uitgevoerd met tandwielen 

en normale wielen waardoor deze op de tandheugelrail vastgeklemd kan 
rijden . Omdat de eerste uitgevoerd is met een elektromotor kan de 
tafelbekisting als het ware over de geleiderail heen rijden. Het eerste 
fragment trekt de volgende fragmenten op de geleiderail en als een 

treintje rijdt de gehele tafelbekisting op de rail. De geleiderail gaat eerst 
een stukje horizontaal om genoeg afstand van de gevel te krijgen en 
maakt dan een bocht van 90 graden in verticale richting naar beneden. De 
tafelbekisting komt langs de gevel te hangen en wordt daar tijdelijk 
opgeslagen, klaar voor het verticale transport. Bij het het uitrijden van de 
kist kunnen de fragmenten schoongemaakt worden en geolied. 

Op één zelfklimmend steiger kunnen bijvoorbeeld twee roterende 
tafelbekistingen worden opgeslagen. De zelfklimmende steiger klimt met 
de opgeslagen tafelbekistingen één of twee verdiepingen naar boven om 
de juiste hoogte te bereiken. Als de juiste hoogte is bereikt stopt de 
steiger met klimmen en kunnen de tafels van de steiger de nieuwe vloer 
op getransporteerd worden. Het horizontaal op de vloer transporteren 
gaat hetzelfde als onder de vloer uit met het verschil dat het onderste 
elektrisch aangedreven fragment de fragmenten nu langs de 
tandheugelrail de vloer op duwt in plaats van trekt. Voor het positioneren 
worden positioneerschoenen gebruikt waar het eerste tafelfragment naar 
toe wordt geleidt. 

Voordelen en nadelen methode 

Voordelen : 

• Geen horizontaal tafeloppervlak dat buiten de gevel uitsteekt. 

• 

o minder groot optredend moment op steiger 
o minder gevoelig voor opwaartse winden 
o minder hinder voor kraanwerkzaamheden 

Als deze methode goed is uitgeengineered kan het een zeer 
snelle methode zijn waarbij in een ochtend een gehele vloerkist 
getransporteerd wordt. 

• Wellicht ook geschikt voor ronde plattegronden. 

Nadelen : 

• Groot oppervlak langs de gevel benodigd. 

• 
• 
• 

Mechanieken gevoelig voor cementwater en beton resten . 

De rotatie van het oppervlak kost extra materieel en energie . 

In te klappen stempels of losse stempels? 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Werkwijzen 

Ontkisten; 1.1: G2.4 luchtdruk 
Ontkisten 1.2: G1.2 ontkistingshendel PERI 
Transporteren; 2.1.1: G2.2 tafels op elektrisch aangedreven tandheugel transleren 
Transporteren; 2.1.2: Gl.S tafels roteren op elektrisch aangedreven tandheugel 
Transporteren; 2.2.2: Gl.S tafels roteren op elektrisch aangedreven tandheugel 
Transporteren; 2.3.1: G2.2 tafels op elktrisch aangedreven tandheugel transleren 
Positioneren; 3.1.1: G1.2 gedwongen positioneren in positioneerschoen 
Positioneren; 3.1.2: Gl.l schroefstempels 
Positioneren: 3.2.1: G1.2 vrij positioneren, hoekstalen en slobgaten 
Fixeren: 4: G1.2 schoren 
Aanhelen 5: Gl.l pasplaten 
Transporteren transportmiddel6.1.1: Gl.l elektrisch aangedreven kar op rails 
Transporteren transportmiddel6.2.1: Gl.l hydraulisch klimmen 
Fixeren transportmiddel7: Gl.l stalen schoenen 
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2.1.2: Gl.S 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.3.8. Structuurlijn 5: Hijsloods met boven loopkranen, elektrische karren 

Omschrijving 

Een hijsloods is niet een methode voor alleen tafelbekistingen maar zal gebruikt worden om meerdere bouwdelen te 
verwerken . Een hijsloods kan wel fungeren als transportsysteem voor tafelbekistingen en is om deze reden 
opgenomen als structuurlijn. De methode is opgebouwd uit de volgende elementen: 

figuur 59: De hijsloods 

figuur 60: het horizontaal transaprteren van een 
tafelmodule met een elektrisch he/karretje. 

figuur 61: Het hijsen van een tafelmodule met een 
boven/oopkroon. 

I Iu 
11 1 rt ~ 1 

figuur 62: Het hijsen van een tafelmodule met een 
boven/aopkraan. 
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• omhulling hijsloods (donker groen) 

• constructie hijsloods (rood) 
• eletrische transportkar (licht groen) 

• bovenloopkraan (licht groen) 
• Tafelbekistingmoduels (geel) 

De tafelmodules die gebruikt worden in de hijsloods hebben de breedte 
van een stramien, bijvoorbeeld 6,8 men een diepte van ongeveer 1,5 a 2 
m. De diepte is voornamelijk belangrijk omdat deze maat bepaald wordt 
door de breedte van de steiger van de hijs loods. 

Na het entkisten worden de tafelmodules met een elektrische kar op de 
steiger van de hijsloods gereden. Op deze manier kan de portaalkraan de 
tafelbekisting bereiken. De bovenloopkraan transporteert de 
tafelbekistingmodule verticaal omhoog en horizontaal de nieuwe vloer 
op . 

Op de vloer worden de tafelbekistingmodules gekoppeld een aangeheeld 
zodat ze een vloer-bekistingoppervlak vormen. 

De hijsloods zelf staat op stalen kolommen op de vloer en is gemonteerd 
aan de gevel. Met een hydraulisch klimmechanisme kan de gehele loods 
een verdieping naar beneden getransporteerd worden. 

Voor- en nadelen methode 

Voordelen: 
• Een hijsloods geeft beschutting tegen weersinvloeden 

• Een bovenloopkraan kan precies en snel werken 

• Door bovenloopkranen te gebruiken kunnen de 
tafelbekistingen over andere obstakels heen gehesen worden. 

• Verticaal en horizontaal transport in één keer 

Nadelen : 

• hijsloods vraagt om grote investering aan materieel 
• moet toepasbaar zijn op meerdere gebouwen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Werkwijzen 

Ontkisten; 1.1 & 1.2: Gl .l schroefstemels 
Transporteren; 2.1.1 : Gl.2 tafel transleren op elektrisch aangedreven kar 
Transporteren; 2.2.1: Gl.l tafel transleren met elektrisch aangedreven lier 
Transporteren; 2.3.1: G2.6 tafel transleren op elektrisch aangedreven kar op rails 
Positioneren; 3.1.1 : Gl.l vrij positioneren tegen bouwdeel 
Positioneren; 3.1.2: Gl.l schroefstempels 
Positioneren : 3.2.1 : Gl.2 vrij positioneren, hoekstalen en slobgaten 
Fixeren: 4: Gl .l schoren 
Aanhelen 5: G2 .1 Klapstukken 
Transporteren transportmiddel 6.1.1: Gl.l hydraulisch klimmen 
Transporteren transportmiddel 6.2.1: Gl.l hydraulisch klimmen 
Fixeren transportmiddel 7: Gl.l stalen schoenen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.4. Definitieve structuurlijn(en) 

De uitkomst van het werkwijzenonderzoek brengt vijf structuurlijnen, voortgekomen uit vier concepten. De 
structuurlijnen zijn alle vijf technisch mogelijk en potentiële kraanonafhankelijke tafelbekistingsystemen. Volgens het 
methodisch ontwerpen zal er één structuurlijn gekozen moeten worden om deze verder uit te werken in de derde 
fase, de vormgevende fase. 

~··~~··= Zelfklimmend steiger met goederenlift, elektrische kar(ren). 
Zelfklimmend steiger met verrijdbare hefunit, inklapbare tafelbekistingen. 
Paternostermethode met tafelmodules. 
Roterende tafelbekistingen langs de gevel. 

Ol:a.:lo~llol.lll.li:ol · Hijsloods met bovenloopkranen. elektrische kar(ren) 

Om een keuze te maken voor een definitieve structuurlijn zullen de vijf systemen globaal getoetst gaan worden aan 
een aantal eisen van het programma van (primaire) eisen. Vanuit deze globale toetsing zal een definitieve 
structuurlijn(en) gekozen gaan worden. Niet alle eisen lenen zich in deze ontwerpfase om als selectiecriterium te 
dienen. 

De eisen met commentaar of deze wel of niet gaan dienen als selectiecriterium voor de definitieve structuurlijn(en) 

• De kraan die de tafelbekisting ontkist, transporteert en positioneert moet vervangen worden door één of 
meer 'technische inrichtingen' die het ontkisten, transport en het positioneren van de tafels overneemt. 

De conceptontwerpen van de vijf structuurlijnen zijn vooral ontworpen op de functie transporteren. Op deze functie 
is een vervangende technische inrichting ontworpen en alle vijf methodes voldoen op dit vlak aan deze eis. Methodes 
voor entkisten en positioneren zijn alleen geselecteerd in de vorm van werkwijzen. Deze eis is niet geschikt om een 
keuze te maken als definitieve structuurlijn. Deze eis zal niet als selectiecriterium gebruikt gaan worden. 

• Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet kunnen blijven opereren tot en met windkracht 7. 
(windkracht 7 = 14 t/m 17 m/sec) 

Om de systemen te toetsen aan de windkracht zijn meer gedetailleerde en technisch uitgewerkte systemen nodig. 
Stabileit, profieldiktes en verbindingen moeten de bestandheid tegen de wind garanderen. Deze eis zal niet als 
selectiecriterium gebruikt gaan worden. 

• Bij toepassing van dezelfde ploeggroottes mag het ontkisten, transporteren en positioneren van het 
kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem niet langer duren dan het ontkisten, transporteren en 
positioneren van het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem 

Deze eis heeft te maken met de cyclustijd van het be-en entkisten van een vloer. Op basis van de conceptontwerpen 
is een globale planning te maken voor het transporttraject. De duur van het transporteren van de systemen kan 
vergeleken worden met een kraanafhankelijke tafelbekisting waardoor een selectie gemaakt kan worden. Deze eis zal 
wel als selectiecriterium gebruikt gaan worden. 

• De kosten van het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem mogen de integrale vergelijkingskasten van 
het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem +kraan niet overstijgen. 

Het is mogelijk om de globale kosten van de bekisting en het transportmiddel te begroten op systeem niveau. Verder 
kunnen de planninggegevens van de vijf systemen gebruikt worden om de arbeidskosten uit te rekenen. Deze kosten 
kunnen uitgezet worden tegen de kosten van een kraangebonden tafelbekisting systeem waardoor ook een selectie 
gemaakt kan worden. Deze eis zal wel als selectiecriterium gebruikt gaan worden. 

55 Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 



De ontwikkeling van een Kroononafhankelijk tafelbekistingsysteem 

• Het kroononafhankelijke tafelbekistingsysteem moet gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden op de 
bouwplaats en moet aan en afgevoerd kunnen worden binnen door de BAM gehanteerde transport 
dimensies. ( 2,4 m breed, 13,5 m long, 4 m hoog, 20 ton per tronsporteenheid) 

In de vormgevende fase zal rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheid om het systeem te monteren en 
te demonteren op de bouwplaats. De conceptontwerpen van het transporteren geven geen inzicht in montage en 
demontage waardoor er geen selectie gemaakt kan worden voor de definitieve structuurlijn. Deze wordt niet gebruikt 
als selectiecriterium. 

• Het kroononafhankelijke tafelbekistingsysteem moet voldoen aan de vei/igheids- en orbonormen. 

Bij het ontwerpen in de vormgevende fase zullen de veiligheids-en arbonormen een belangrijke rol spelen omdat te 
verrichten handelingen aan het systeem niet te arbeidsbelastend moeten zijn en er geen valgevaar mag optreden. In 
de huidige fase van het ontwerp kan deze eis niet als selectiecriterium gebruikt worden . 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 56 

•bam 
utilltt:Jtsbouw 



De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.4.1. Selectiecriteria definitieve structuurlijn 

De selectiecriteria die gebruikt gaan worden voor het selecteren van de definitieve structuurlijn zijn: 

• Tijd: Tijdsduurberekening 

• Kosten: Arbeidskosten, tijdgebonden kosten en vaste kosten van het materieel 

Project x 

Om een definitieve structuurlijn te selecteren zal op basis van de conceptontwerpen een tijdsduur berekening en 
kostenberekening gemaakt worden voor de vijf structuurlijnen en voor drie kraangebonden tafelbekistingen. De 
tijdsduur en kosten van de systemen wordt berekend op 'project x', het standaard gebouw wat is gebruikt om de 
systemen op te ontwerpen. Het vloeroppervlak van een verdieping is 842 m2. De constructie telt 30 verdiepingen. 
(Bijlage x voor gedetailleerde illustraties van 'project x') 

figuur 63: De totale constructie van 'project x'. figuur 64: De vloerconstructie von 'project x' 

Drie kraangebonden tafelbekistingen 

In de twee eisen die geselecteerd zijn om een keuze te maken voor de definitieve structuurlijn wordt ook de 
vergelijking met het kraangebonden tafelbekistingsysteem genoemd. Om een juiste keuze te maken zal er ook een 
tijdsberekening en kostenberekening gemaakt worden van het kraanafhankelijke tafelbekisting systeem. Drie 
groottes zijn gekozen waarop de berekeningen worden gebaseerd: 

• 7,36 m2 

• 22,3 m2 

• 44,5 m 2 

;#bam 
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figuur 65: Drie groottes von tafelbekistingen die gebruikt zijn voor kostenberekeningen en tijdsduurberekeningen van drie kraanafhankelijke tafelbekistingen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.4.2. Tijdsduur 

De tijdsduur van het transporteren van de bekistingen en het transportmaterieel wordt berekend door de tijdsduur 
van één bekistingsunit op de functies 'ontkisten ', 'transporteren', 'positioneren', 'fixeren', 'aan helen ' en 'transporteren 
transportmaterieel' in te schatten. Vervolgens wordt het aantal voor de hele vloer (één cyclus) en het gehele gebouw 
doorgerekend. In de bijlagen staan de tijdschattingen per bekistingsunit per systeem op de verschillende functies. (BL. 
Hfdst. 14, blz 138, Tijdsduur structuurlijnen) 

Kraanonafhankelijke tafelbekistingen, structuurlijnen lt/m 5 

In het staafdiagram is de tijdsduur van het transporteren van de vijf kraanonafhankelijke tafelbekistingen en twee 
kraanafhankelijke tafelbekistingen tegen elkaar uitgezet. Structuurlijn 1 heeft een tijdsduur van circa 4 dagen omdat 
het aantal handelingen erg groot is en van een enkele ploeg is uitgegaan. De tweede structuurlijn is 2.5 dagen, een 
tijdsduur die kan concurreren met de kraangebonden tafelbekistingen van dezelfde grootte. Structuurlijn 3 duurt 3.7 
dagen voor het transporteren omdat het tijdelijk afkoppelen en koppelen van de kleine tafelunits veel tijd zal vergen. 
Voor de snelheid van een lopende band is een veilige aanname gedaan. Structuurlijn 4 is met een tijdsduur van 2,7 
dagen ook een concurrent voor de kraangebonden tafelbekistingen. De korte tijdsduur van deze methode zit in het 
horizontaal transporteren van het 45 m2 grote dek op de tandheugeL Dit beperkt het aantal handelingen. 
Structuurlijn 5 duurt met 5.8 dagen lang vanwege de vele handelingen van de kleine units onder de vloer uit 
transporteren en het opvijzelen van de hijsloods. 

De kraangebonden tafelbekistingen 

De kraangebonden tafelbekisting kraan 1 heeft een tijdsduur van 4 dagen. De vele handelingen van de kleine modules 
vergen veel tijd bij een kleine ploeg. De kraangebonden tafelbekistingen kraan 2 van 22 m2 kost 3.5 dagen. De 
binnenste tafels moeten eerst apart naar de vloerrand getransporteerd worden voordat de kraan deze kan pakken. 
De tijdsduur van tafelbekisting kraan 3, tafelbekistingen van 45 m2, kunnen in één keer door de kraan gepakt worden. 
Grote kraangebonden tafelbekistingen zijn met 3 dagen het snelst van de kraangebonden tafelbekistingen. Er is 
rekening gehouden met hulpsteigers voor deze tafelbekistingen. 
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structuurlijnen 1 t/m 5 en 3 kraangebonden tafelbekistingen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.4.3. Kosten 

Van de vijf structuurlijnen en de drie kraangebonden tafelbekistingen zullen begrotingen worden opgesteld. De 
begrotingen van de vijf structuurlijnen zullen net als de tijdsberekening gebaseerd worden op 'project x'. De 
begrotingen zijn te vinden in de bijlagen . (BL. Hfdst. 15, blz 141, begrotingen structuurlijnen) 
De systemen bestaan uit drie soorten kosten: 

• Arbeidskosten 

• Tijdgebonden kosten 

• Vaste kosten 

Arbeidskosten 

De arbeidskosten zijn het aantal te besteden arbeidsuren maal het arbeidsloon. Het aantal te besteden arbeidsuren 
wordt berekend door uit de tijdsberekening een norm te berekenen. De norm wordt in de begroting gebruikt om het 
aantal te besteden manuren te berekenen. Het arbeidsloon is € 35,- per uur. Hieronder de arbeidskosten berekening 
voor het ontkisten, transporteren, positioneren, fixeren en aanhelen van de 7,36 m 1 bekistingunits van structuurlijn 1: 

Geplande tijdsduur voor 3360 st. bekist ingsunit be/en ontkisten: 118 dagen. 

De norm: 3360 st. I 118 dagen* 8 uur* 4 man= 1,13 mu/st. 

De arbeidskosten: 3360 st* 1,13 mu/st. = 3797 manuren -7 3797 manuren* € 35,- = € 132.895,-

Tijdgebonden kosten 

De tijdgebonden kosten kunnen verdeeld worden in twee soorten. 

• Materieel van BAM materieel 
• Nieuw aan te schaffen materieel 

Materieel van BAM Materieel; huurprijs 

Voor de kostenbepaling van de vijf structuurlijnen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van standaard materieel. Veel 
(bekistings) materieel is te huren bij BAM Materieel voor een huurprijs per dag. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
bekistingunits van structuurlijn 1 samengesteld worden met te huren kinderbinten, stalen liggers, enz. Verder is de 
bouwlift op de steiger ook te huren bij BAM Materieel. De gehanteerde huurprijzen zijn afkomstig uit het 
Materieelboek 2007 van BAM Materieel. 

Nieuw aan te schaffen materieel; Afschrijvingskasten en bepaling huurprijs 

Het nieuwe materieel voor de vijf structuurlijnen is voor het grootste deel niet aanwezig binnen BAM Materieel. Om 
een systeem te kunnen gebruiken zal dit materieel nieuw aangekocht moeten worden. Voor de bepaling van de 
kosten van het nieuw aan te schaffen materieel is een gesprek gevoerd met kostendeskundige ing. G. van. 
Appeldoorn van BAM Advies & Engineering en een senior Bouwmethodieken specialist J. Cederhout. De 
aankoopprijzen zijn per stuk benaderd . 

Omrekenen van aanschaf prijs naar huurprijs. 

Omdat het nieuwe materieel niet alleen bedoeld is voor één project en de kosten daarvoor veel te groot zijn zal dit 
moeten worden afgeschreven op meerdere projecten. Van de aankoop prijs moet een huurprijs worden bepaald 
zodat de kosten van het materieel op 'project x' begroot kunnen worden. De omrekening van aankoop prijs naar 
huurprijs. {BL. Hfdst. 16, blz 150, omrekening aankoopprijzen naar huurprijzen) 

aankoopprijs klim rail : 
incl15% onderhoud: 
Vervangingswaarde na 5 jaar met 3% inflatie: 
Afschrijvingskasten per jaar: 
Bezettingsgraad van 60%: 
Huurprijs per dag uitgaande van 220 werkbare dagen per jaar: 
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€ 2000,
€ 2300,
€ 2666,-
€ 533,- per jaar 
€ 889,- per jaar 
€ 4,04 per stuk per dag 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Vaste kosten 

Op een project zitten ook altijd vaste kosten aan materieel. Zo worden bijvoorbeeld de bekistingspiaten voor een 30 
verdiepingen tellend gebouw aangekocht. Binnen het materieel van BAM Materieel zijn soms ook vaste kosten 
verbonden aan de huurkosten. Een bouwlift kost ongeveer € 200,- aan vaste kosten. Deze kosten zitten in het 
monteren en demonteren van de bouwlift. 

De kosten van de vijf structuurlijnen en drie kraangebonden tafelbekistingen inclusieftorenkraan 

In bijlage X zijn de begrotingen en achterliggende tabellen voor bepaling van huurprijzen weergegeven. De totale 
kosten voor arbeid, tijdgebonden kosten en vaste kosten staan in onderstaande tabel en staafdiagram. 

Kosten structuurlijnen 1 t/m 5 en 3 kraangebonden tafelbekistingen voor project x 

€ 1.200.000 

€ 1.000.000 

0 € 800.000 
.... 
::J 
Q) 

r::: 

r::: 
€ 600.000 

Q) -rn 
0 
~ € 400.000 

€ 200.000 

€0 

Kosten materiaal, materieel & arbeid structuurlijnen 1 t/m 5 en 3 
kraangebonden tafelbekistingen toegepast op project x 

~~ s-' ':-.w"" o"" " ')., "J 
~· ~· ~· ':-.w"" 101;;' 00 e} ~flj q-10 '<(/j 

~~'I. 
flj(;' flj(;' flj(;' 

10?$ ,'l>'Y. (;'0 OIO #" #" #" 
~0 '1)~ e," 101;;' <-;,"\ flj(;' flj(;' flj(;' ,:;; ':!?>" "' 0<( ,o ~flj ~flj ~flj 

~ 
Structuur! ij nen 

De investeringskosten 
De investeringskosten, de kosten van het nieuw aan te schaffen materieel staan in bijlage x weergegeven. {BL. Hfdst. 
17, blz 153, investeringskosten strucuurlijnen) 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.5. Keuze structuurlijn 

De keuze voor de definitieve structuurlijn zal gemaakt gaan worden op basis tijd en kosten. De keuze zal worden 
gemaakt door een rekenkundig keuzemodel dat de gegevens van de vijf kraanonafhankelijke en de drie 
kraanafhankelijke tafelbekistingsystemen vergelijkt. 

De 'additive utility function' [Ciemen R.T., 1996] die hiervoor gebruikt wordt bekijkt de positie van een bepaald getal 
binnen een reeks en vergelijkt deze met de laagste en de hoogste van de reeks. Als uitkomst komt er een getal tussen 
0 en 1 uit dat de waarde van het bepaalde getal binnen de reeks weergeeft. Het getal tussen 0 en 1 is in het 
keuzemodel weergegeven als een percentage. Door het percentage te vermenigvuldigen met een gewicht en de 
percentages op te tellen is van een systeem de waarde te bepalen in vergelijking met andere systemen. 

Bij gelijke gewichten op cyclustijd en kosten komt structuurlijn 2, zelfs in vergelijking met de drie kraangebonden 
tafelbekistingen, er als beste uit. Een combinatie van snelle cyclustijd en relatief goedkoop. Structuurlijn 1 is ongeveer 
180.000 euro goedkoper maar de bouwtijd echter anderhalve dag langer. 

Keuzemodel structuurlijnen voor cyclus tijd en kosten 

project x 

Voor de keuze wordt uitgegaan van een gelijke gewichtstaeken ning voor cyclustijd en kosten. Het is echter ook 
mogelijk andere gewichten toe te passen in de vergelijking. Door andere gewichtstoekenningen (kosten belangrijker 
dan cyclustijd) toe te passen zal het advies overspringen op structuurlijn 1. Het omslagpunt is bepaald door het 
snijpunt te bepalen van twee grafieken van de structuurlijnen 1 en 2. 

Omslagpunt advies structuurlijn 1 boven structuurlijn 2. 

Gewicht cyclustijd: 
Gewicht kosten: 
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38% 
62% 

~ 

Scores structuur1ijnen 1 en 2 bij versehWiende gewichten voor 
'tijdsduur' en 'kosten' 1,20 ,.....--------
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

4.5.1. De keuze 

De keuze valt op structuurlijn 2. In de vormgevende fase zal structuurlijn 2 verder worden uitgewerkt op twee 
referentiepro jecten. 

Andere argumenten om structuurlijn 2 te kiezen : 

• Structuurlijn 1 is goedkoop in de materieelkosten maar is een arbeidsintensief systeem. Om een cyclustijd 
van vijf dagen te halen zal er gewerkt moeten worden met dubbele ploegen.+/- 8 man. Het werk van het 
transporteren van de bekistingunits is gevoelig voor obstakels op de vloer. Het puzzelwerk van de 
verschillende bekistingunits kan een verlenging van de bouwtijd betekenen. 

• Structuurlijn 2 bestaat voor het grootste deel uit technieken die zich reeds hebben bewezen in de 
bouwpraktijk. Hydraulisch klimmend steiger, kraanbaan, bouwlift en lieren 

• De wetenschappelijke relevantie voor het uitwerken van structuurlijn 2 is interessanter dan het uitwerken 
van structuurlijn 1. Structuurlijn 1 is een reeds bestaand systeem wat een upgrade nodig heeft om het een 
kraanonafhankelijk systeem te laten zijn . Structuurlijn 2 is een niet bestaand systeem. 

figuur 66: Structuurlijn 2: llefklimmende steiger met horizontaal verplaatsbare hefunit en inklapbare tafelbekistingen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem ..,_bam 
Utillteltsbc. 

Vormgevende fase 

Ontwerp mogelijkheid 2.1: structuurlijn 2 

Ontwerp mogelijkheid 2.2: Vereenvoudiging ontwerp structuurlijn 2 

Vormgeving definitief ontwerp 

De zelfklimmende inklap-tafelbekisting en windkracht 

De zelfklimmende inklap-tafelbekisting; tijd en kosten 

De zelfklimmende inklap-tafelbekisting en de functies 

Toetsen definitief ontwerp 2.2 aan primaire eisen Programma van Eisen 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5. Vormgevende fase 

Een structuurlijn vormt een bundeling van werkwijzen. Al in de werkwijzenbepalende fase is ervoor gekozen 
vormgevingsconcepten te gebruiken om de werkwijzen te selecteren. De specifieke bundeling van werkwijzen kan 
echter op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dit geeft ruimte het ontwerp te wijzigen binnen het 
concept. 

5.1. Ontwerp mogelijkheid 2.1: structuurlijn 2 

5.1.1. Samenstellende delen 

Als eerste stap voor de vormgevende stap is het voorlopige conceptuele ontwerp en de werkwijzen opdelen in een 
aantal hoofdonderdelen. Hierdoor zullen verschillende functies worden samengevoegd waardoor één inrichting 
ontstaat. Het uiteindelijke doel is het ontwerpen van één technische inrichting. 

Hoofdonderdelen structuurlijn 2 
• Klimsteiger 
• Horizontaal verplaatsbare hefunit 

• Vouwbekisting 

De werkwijzen kunnen per onderdeel verdeeld worden. 

• Klimsteiger 
o klimsteiger 
o Rails gemonteerd op klimsteiger 

• Horizontaal verplaatsbare hefunit 
o verrijdbaar onderstel ~ 
o hefplatform -=-~~~. r -----· 

• Vouwbekisting 
o ontkistingsvoorzieningen 
o transport voorzieningen 
o positioneervoorzieningen 
o fixeervoorzieningen 
o aanheelvoorzieningen 

.- ~ _j . \~ ]. 
·~I I" 

-.---,-,-L . 1-~ 

Uit bovenstaande verdeling blijkt dat voor de bekisting veel voorzieningen ontworpen moeten worden om de functies 
waar te kunnen maken. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.1.2. Vormgeving mogelijkheid 2.1 

klimsteiger 

Voor de klimsteiger wordt gekozen voor de RCS klimtechniek. Het Rail Climbing System van PERI leent zich als 
klimsteiger voro de kraanonafhankelijke tafelbekisting. Zo is de methode van klimmen eenvoudig waardoor het 
klimmen van een unit maar 20 minuten in beslag neemt. Verder zijn de gebruikte vijzels met een capaciteit van 5 ton 
25 kg en daarom hanteerbaar. waardoor het overzetten van vijzels mogelijk is. Hierdoor kan één set vijzels meerdere 
steigers laten klimmen, wat een kostenbesparing aan materieel kan opleveren. Het aggregaat voor de hydrauliek is 
ook op een karretje mobiel te gebruiken op meerdere steigers. (zie hfdst. Werkwijzenonderzoek voor het RCS 
systeem. 

Rails op klimsteiger 
In tegenstelling tot het conceptuele ontwerp wordt ervoor gekozen de rails op de steiger niet naast elkaar te plaatsen 
maar boven elkaar. In het geval van de rails naast elkaar is een groot steiger nodig wat hijswerkzaamheden aan de 
gevel kan hinderen. Door de rails boven elkaar te plaatsen is dit probleem niet aanwezig . De rail moet krachten voor 
meerdere richtingen kunnen opvangen. Zo zal de rail een soort kokerprofiel moeten worden waar de wielen van de 
verrijdbare hefunit in opgesloten zitten. Bij het gedetailleerd ontwerpen moet erop gelet worden dat bij transport van 
een klimsteiger de rails van de verschillende klimeenheden exact op elkaar aansluiten. 

Horizontaal verplaatsbare hefunit 

Horizontaal verplaatsbaar onderstel 

Het elektrisch aangedreven onderstel moet de krachten van de hefunit en de te transporteren tafelbekisting moeten 
afdragen op de rails op het klimsteiger. Omdat de rails boven elkaar zitten kan ervoor gekozen worden dat de 
bovenste wielen de druk doorgeven en de onderste wielen trekkrachten van het moment op het ondertel kunnen 
opnemen. Het onderstel zit dan geklemd op de rails. 

Hefunit 

Volgens de werkwijze wordt voor de hefunit een tandheugellift gebruikt. Een tandheugellift heeft echter het nadeel 
van de tandheugel masten die continu ondersteund moeten worden. Om deze reden is er ook nog gekeken naar een 
industrieel schaarplaform, welke dit laatste nadeel niet heeft. Door een snelle orientatie naar een schaarplatform 
bleek dat het gewicht van een schaarplatform met een capaciteit van 5 ton, 3, x 6 m, ongeveer 6 ton zal wegen. 
Tandheugelliften volgdens het BAM materieelboek komen tot de 3 ton als eigen gewicht. Voor het ontwerp wordt 
gekozen voor een tand heugellift. 

Vouwbekisting 

het ontwerp van de vouwbekisting wordt beschreven in hoofdstuk 5.4. 
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figuur 67: De horizonraai verplaatsbare hefunit rijdt op boven elkaar geplaatste rails op Oe 

zelfklimmende steiger. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.2. Ontwerp mogelijkheid 2.2: Vereenvoudiging ontwerp structuurlijn 2 

5.2.1. Waarnemingen in Toronto 

Tijdens de studiereis van SUPport, studievereniging voor Bouwtechniek en Uitvoeringstechniek naar Montreal, 
Ottawa en Toronto in Canada bleken in Toronto een aantal ontwikkelingen op het gebied van vloerbekistingen te 
bestaan die hebben geleid tot een veréénvoudiging van het ontwerp. De waarnemingen zijn gedaan tijdens excursies 
naar hoogbouw bouwplaatsen waarbij veel fotos zijn gemaakt en is gesproken met uitvoerders en projectleiders. In 
de bijlagen staan een aantal foto's van de bezochte projecten. (BL. Hfdst.lB, blz 156, foto;s Toronto, Canada) 

Toronto kent een extreem klimaat, dat heeft geleid tot extreme uitvoeringsmethoden en een unieke kennis van 
bijzondere uitvoeringstechnieken in beton. In de winter kunnen temperaturen bereikt worden van -20 graden Celcius, 
terwijl in de zomer de 30 graden Celcius bereikt wordt. 

Snelle cyclustijden in Toronto met tafelbekistingen en speciale PERI RC5-P toepassing 

Tafelbekistingen is in Toronto de techniek om vloeren te bekisten op hoogbouwprojecten als de omgevingsfactoren 
dit toelaten. Tafelbekistingen zijn over het algemeen van aluminium om het gewicht te besparen en hebben een grote 
omvang. Voor het project BlOCK24 van de aannemer PCl werd een cyclustijd gehaald van 3 dagen met één laag 
tafelbekistingen. Hiervoor werd een speciale toepassing van het PERI RCS systeem gebruikt dat ervoor zorgt dat de 
klimaatinvloeden tot een minimum beperkt blijven. Het RCS-P systeem is een schutwand die beschreven is in hfdst. 
4.1.3 . maar met de toevoeging van een hydraulisch wegklappend paneel. Omdat de tafelbekistingen met de kraan 
naar de volgende verdieping getransporteerd moesten worden moet het RCS paneel kunnen wegklappen. Opgeklapt 
zorgt dit paneel voor bescherming tegen klimaatinvloeden als lage temperaturen en windinvloeden. In combinatie 
met heaters onder de tafelbekistingen kan het beton uitharden bij temperaturen tot -20 graden Celsius. Hetgebruik 
van tafelbekistingen en het RCS-P systeem van PERI is uniek. 

waarnemingen Toronto samenvatting 

• Tafelbekistingen (flyers) van aluminium : Aluma systems 

• Storten tot -20 graden Celsius . ( -35 graden Celcius als extreem) 
o verwarmd beton 
o heaters onder tafels 
o tafels aan gevelkant dichtgetimmerd 
o zeilen over beton na het storten 
o Een snel uithardende betonmix 

• snelle cyclustijden: minimaal3 dagen, maximaalG dagen 
o één laag tafelbekistingen 
o snel uithardende betonmix 

• Grootste knelpunt van tafelbekistingen is de wind 
o 10% kraanuitval door harde wind 
o grootste boosdoener verlet 

OPERATING 
SEQUENCE --- --- --

:-=td . 

-r--·--·-----~h 
l i1 
' ï' 

4 5 '"---

figuur 68: Het PERI RCS systeem met paneel, gepland vaar het Ritz Carlran project in Toronto. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.2.2. vormgeving ontwerp 2.2 

Naar aanleiding van de bevindingen in Toronto is ontwerp 2.1 nogmaals bekeken en zijn een aantal kritische 
kanttekeningen gemaakt op het ontwerp. 

• Het twee verdiepingen liften van de tafelbekistingen met een tandheugellift is windgevoelig . 

• twee lagen tafelbekistingen is niet nodig als de betonmix in de uitharding voorziet. Eén laag tafelbekistingen 
maakt het kraanonafhankelijk tafelbekisting systeem een stuk eenvoudiger. 

• Dit ontwerp biedt weinig bescherming tegen klimaatinvloeden. Het RCS systeem vormt een goede 
bescherming maar wordt in het ontwerp alleen gebruikt als klimvoorziening voor de horizontaal 
verplaatsbare hefunit 

• Er zijn vier van elkaar afhankelijke mechanische processen om het omzetten van een tafelbekisting mogelijk 
te maken. Als één daarvan een technisch mankement heeft staat het hele systeem stil. 

o het horizontaallangs de gevel bewegen 
o Het klimmen van de klimsteigers 
o Het horizontaal transporteren van de tafelbekisting 
o Verticaalliften van de tafelbekisting 

Vanuit kanttekeningen op het ontwerp is bij wijze van experiment een vereenvoudigend ontwerp gemaakt waarvoor 
de volgende uitgangspunten zijn opgesteld . 

• Het reduceren van de mechanische processen tot de strikt noodzakelijke voor het transporteren van de 
tafelbekisting : horizontaal onder de vloer uit, verticaal omhoog en horizontaal de vloer op. 

• Eén laag tafelbekistingen toepassen zodat het transporttraject veréénvoudigd wordt. 
• Gebruik maken van de beschermende eigenschappen van het PERI RCS systeem in de vorm van het in 

Toronto geobserveerde RCS-P systeem. 

figuur 68: Het RC5-P systeem van PERI op projec t 8/ock 24 in Toronto. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Ontwerp 2.2, 

In ontwerp 2.2 is de horizontaal verplaatsbare hefunit geschrapt waardoor het aantal mechanische processen 
verminderd wordt en een aantal ontwerpproblemen wegvallen. Zoals de aansluiting van de rails tussen de 
verschillende klim units. Ontwerp 2.2 bestaat uit een PERI RCS klimunit en een klimaatpaneel om de werkzaamheden 
te beschermen tegen de weersinvloeden. In ontwerp 2.2 heeft het klimaatpaneel nog een extra functie naast het 
beschermen tegen weersinvloeden en het vormen van valbeveiliging. 

Het paneel wordt hier niet weggeklapt om ruimte te geven aan de kraan maar het vormt een tijdelijk platform waar 
de ingevouwen tafelbekisting tijdelijk op kan worden opgeslagen. De klimsteiger klimt vervolgens kraanonafhankelijk 
een verdieping omhoog waarbij het de tafelbekisting meeneemt. Op de juiste hoogte wordt de tafelbekisting van het 
paneel afgetrokken middels lieren. Als de tafel gepositioneerd is op de nieuwe vloer wordt het paneel omhoog 
geklapt waardoor de nieuw gepositioneerde tafelbekisting beschermd is tegen harde wind en er geen valgevaar meer 
mogelijk is. Dit zorgt voor prettigere werkomstandigheden op de vloer, voor bijvoorbeeld het aanhelen van de tafels, 
het vlechten van wapening en het storten van het beton. 

1. 

3. 

5. 

Daan Aldenberg 

figuur 69: 1) neerklappen paneel (hydraulisch} 2)ontkisten en 

transporteren tafel op neergeldopt paneel. 3} Opvijzelen 
klimsteiger naar volgende bouwlaag. 4) transporteren tafel 

met behulp van lieren naar juiste positie op vloer. 5) opklappen 
paneel. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Vergelijking ontwerp 2.1 en 2.2 

Om een keuze te maken voor ontwerp 2.1 ( horiz. verplaatsbare hefunit) of ontwerp 2.2 (opklappend paneel) voor de 
verdere vormgeving is gekozen om een afweging te maken door voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen . 
Voor en nadelen tegen elkaar afgewogen. 

Mogelijkheid 2.1 (horiz. verplaatsbaar hefunit) Mogelijkheid 2.2 (paneel) 

- veel materieel + weinig materieel 

- 4 van elkaar afhankelijke mechanische processen + 2 van elkaar afhankelijke mechanische processen 

- Als 1 klimsteiger niet klimt kan de rest niet verder + Als 1 klimsteiger niet klimt, kan de rest wel verder 

- Tafelbekistingen moeten zelf nog geïsoleerd worden + Opklapplatform is ook afscherming tegen 
weersinvloeden en beveiliging 

- gewicht horizontaal verplaatsbare hefunit (+ 6 ton) 

- aansluiting rails tussen klimunits? 

- minder goed bestand tegen harde wind vanwege lift + beter bestand tegen harde wind -7 compacter 

+ normale betonmix . Duurdere betonmix vanwege 1 laag tafels 

+ hefunit geschikt voor kleine tafels in het midden van . transportmethode niet geschikt voor tafels in het 
vloer midden van de vloer 

+ geschikt voor 2 lagen tafelbekistingen . minder geschikt voor 2 lagen tafelbekistingen 

+ tafelbekistingen snel omzetten . tafelbekistingen langzaam omzetten 

De nadelen van mogelijkheid 2.1 hebben te maken met het systeem zelf, terwijl de nadelen van ontwerp 2.2 meer 
liggen in de toepassing van het systeem . Een uitzondering hierop vormt het laatste punt, de snelheid van het 
omzetten van de tafelbekistingen. Bij ontwerp 2.1 gebeurt dit door een snelle tandheugellift, terwijl in ontwerp 2.2 
het transporteren gebeurt middels de hydraulische vijzels voor het klimmen van de klimsteigers . Dit gaat een stuk 
langzamer, en zou kunnen betekenen dat het ontwerp daarom niet voldoet aan de doelstelling. Om deze reden 
worden beide systemen in een planning gezet om te bekijken of dit nadeel kritiek is. (BL. Hfdst. 20, blz 168, 
tijdsduurberekeningen 2.2} 

De planning is opgesteld met dezelfde gegevens als de planningen in hoofdstuk 4.4.2 . Voor ontwerp 2.2 gelden 
dezelfde tijden, met uitzondering van het wegvallen van het horizontaal en verticaal transport van de tandheugellift. 
Het verticale transport van de tafelbekisting geschiedt bij ontwerp 2.2 middels de klimhydrauliek, wat 20 minuten per 
unit kost. 
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Het omzetten per tafelbekisting komt in ontwerp 2.2 op 52 minuten ten opzichte van ontwerp 2.1 in 34 minuten . Dit 
is een wezenlijk verschil, maar een bijkomstig voordeel van ontwerp 2.2 is dat er meerdere units tegelijkertijd 
tafelbekistingen kunnen omzetten. Bij ontwerp 2.1 kan dit niet omdat er maar één lift is voor meerdere 
tafelbekistingen. Daarbij kan er bij ontwerp 2.2 ook nog voor worden gekozen meerdere tafelbekistingen op een 
paneel op te slaan alvorens de steiger verticaal te klimmen. Dat reduceert de transporttijd aanzienlijk en maakt de 
transporttijd niet kritiek voor de keuze tussen 2.1 en 2.2 

De keuze voor de verdere vormgeving valt op ontwerp 2.2. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.4. Vormgeving definitief ontwerp 

De volgende drie onderdelen worden verder ontworpen: 

• Zelfklimmend steiger met klimaatpaneel 
o Klimsteiger (PERI RCS) 
o Klimaatpaneel 

• Inklap-tafelbekisting 

5.4.1. Ontwerp Zelfklimmend steiger met klimaatpaneel 

Bij het verder vormgeven van het zelfklimmend steiger gaan profieldiktes een rol spelen. Voor de juiste profieldiktes 
is een krachtenberekening nodig waar rekening wordt gehouden met de grootste lasten, zoals de tafelbekisting. In 
overleg met senior Bouwmethodieken specialist J. Cederhout is het model van de steiger in het programma 
Technosoft Raamwerken gezet. (BL. Hfdst. 19, blz 159, profielberekening Technosoft Raamwerken) De profieldiktes: 

• Klimstaven: dubbele UNP-200 profielen 

• Supportliggers voor klimaatpaneel: dubbele UNP-200 profielen, HEA 160 als diagonale steun 

• Klimaatpaneel: HEA 100 en standaard baddinghout 

In volgende paragrafen worden de drie onderdelen kort behandeld met enkele illustraties. In de bijlage zijn grotere 
illustraties te vinden. 

Ontwerp zelfklimmend steiger. PERI RCS systeem 

De zelfklimmende steiger, het RCS systeem, is afkomstig van PERI. De dubbele UNP 200 profielen bieden bovenaan 
steun aan het klimaatpaneel. Het loopvlonder is ontworpen om de hydrauliek van het klimaatpaneel te bedienen. De 
dubbele UNP200 profielen beslaan 3 verdiepingen en zijn 9 meter in lengte. Op drie vloeren zijn klimschoenen (geel) 
aangebracht die de krachten via dubbele UNP 100 profielen afdragen op de vloer. Deze zitten met betonankers in de 
betonvloer verankerd. Het geheel is afgetimmerd met underlayment wat gebruikt kan worden als reclamebord. Eén 
klimsteiger bestaat uit zes dubbele UNP 200 profielen. Grotere illustraties zijn te vinden in (BL. Hfdst. 21, blz 169, RCS 
klimsteiger) 

figuur 70: Twee dubbele UNP 200 klimprofielen zorgen 
voor de krochrenofdrochr op de klimschoenen. Een 

klimprofiel is 9,5 min leng re en steunt op drie punten op 
de vloer. Aan de bovenkont is ruimte overgelaten voor 
het klimoarpaneel. De klimprofielen zitten h.a.h. 2,6m. 

Daan Aldenberg 

figuur 71 : Op de klimschoenen (geel) worden de vijzels 
gemonteerd die de klimprofielen in slogen van 0,5 m 

omhoog drukken. De UNP 100 profielen zorgen voor de 

krachtenafdracht naar de vloer. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Ontwerp klimaatpaneel 

Het klimaatpaneel (staalconstructie: oranje) rust op dubbele UNP 200 
profielen aan het RCS klimsteiger van PERI (staalconstructie: rood). Het 
paneel zelf bestaat uit houten baddingen en HEA 100 profielen. Aan de 
hoofdligger zit het paneel met een scharnier vast. Voor beide posities 
wordt een barging gebruikt aan het uiteinde van het paneel. In 
horizontale positie zit deze geborgd aan de dubbele UNP 200 van het RCS 
systeem . In verticale stand zit deze geborgd in de hoofdligger van het 
paneel. Een hydraulische cilinder gemonteerd aan de diagonale H EA160 
ligger trekt het paneel over een hefboom in verticale positie. In 
horizontale stand rust het paneel op twee supports die op 3 m van de 
vloer zitten, onder de last van de tafelbekisting, zodat deze de krachten 
kunnen afdragen naar het RCS klimsteiger. Grotere illustraties zijn te 
vinden in (BL. Hfdst. 21, blz169, klimaatpaneel) 

......... .... -·· 

................ ········· ...... ············ 
·············· 

figuur 72: l}} klimaatpaneel in horizontale positie met opgeklopte beveiliging 
op het RCS klimsteiger. Klaar voor het tijdelijk opslaan van ingeklopte 

tafelbekistingen 

figuur 73: l}} klimootpaneel in verticale positie op het RCS 
klimsteiger. Oranje: stolen profielen voor klimootponeel. Rood: 

figuur 74: Het klimootpaneel opgeklopt. 1) constructie klimootponeel2} HEA100 ols steun voor 
klimootpaneel in horizontale positie 

RCS klimsteiger von PERI 

figuur 75: Het klimootpaneel opgeklopt. 1) 
hydraulische cilinder 2) verankering 

hydraulische cilinder oon opklimootponeel3) 
verankering opklimootpaneel oon dubbele 

UNP200 ligger voor verticale positie. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Ontwero inklap-tafelbekisting 

Het ontwerp van de opvouwbekisting is vooral een studie naar de mogelijkheden van inklappen en het daarmee 
gepaard gaande ruimteprobleem. Het traditionele gestapelde bekistingsysteem (stalen hoofdliggers, houten 
kinderbinten en bekistingplaten) vergt veel ruimte en in eerste instantie lijkt dit systeem daarom niet geschikt voor 
het inklappen. Een alternatief materiaal voor de opvouwbekisting is staal. Met een stalen bekisting zou ruimte 
gewonnen kunnen worden door liggers, kinderbinten en contactbekisting met elkaar te laten integreren. Voor het 
ontwerp van de opvouwbekisting binnen dit afstudeerproject is echter gekozen voor het traditionele materiaal. 
Redenen hiervoor zijn de hoge flexibiliteit van een houten bekisting en de in vergelijking met staal lage kosten. 
Hoogbouwprojecten zijn meestal erg verschillend waardoor de bekisting elke keer aangepast moet worden, dit vraagt 
om een flexibel systeem. Voor het ontwerp is als doel gesteld dat indien de kistlengte niet te halveren is, overgestapt 
moest worden op een stalen systeem. Het ontwerpen van de opvouwbekisting met traditioneel materiaal is gedaan 
door in het 3D programma SketchU p de onderdelen zoveel mogelijk in elkaar te passen. Het concept van het ontwerp 
is een serie in elkaar passende karretjes waartussen de bekistingdelen tegen elkaar aan gevouwen moeten worden . In 
de bijlage zijn enkele experimentele ontwerpen te vinden . Voor het principe van het opvouwen en uitvouwen middels 
lieren is gekozen om een schaalmodel te maken. Het schaalmodel is gemaakt in het bouwspeelgoed k'nex en is in 
staat om met een lier op te vouwen en uitvouwen. De procedure van het opvouwen en uitvouwen met de lier is 
verder beschreven in hoofdstuk 5.8. Onderstaand een aantal illustraties van het model en het definitieve ontwerp. In 
de bijlagen zijn grotere illustraties bijgevoegd (BL. Hfdst. 21, blz 169, opvouw tafelbekisting) 

figuur 76: Her resten van hel principe van inkloppen en uitkloppen van de 
opvouwbekisting gebouwd in het bouwspeeldgoed K'nex. Door op de kist 
gemonteerde aanslogen blijft de bekisting ochter de kolommen 'haken' 

en zorgt voor de weers tond woordoor de lier de kist uitklapt. 

figuur 78: De bekisting tijdens her inkloppen. De kist bestoor uil drie 
karren die bij het inklappen in elkoor getrokken worden. Tussen de 

karren klapt de bekisting zich in. Door de wielconstructies in een L of T 
vorm te ontwerpen kon de kist door de zwaartekrocht niet omvallen. 

De rode domme krochten aan de wielonderstellen zorgen voor het 

positioneren in de z-richting. De groene aanslagen zorgenvoor de 

weerstond tijdens het uitkloppen . 

Daan Aldenberg 

figuur 77: De inklo~rbekisring is opgeklapte vorm. Met 
een bekisting van 5 m x 10 min uitgeklapt is een kist 
gemaakt van Sm x 2, 5 m. Een kwart van de originele 

lengte. Door het opkloppen is de bekisting geschikt voor 
Ironsport buiren de gevel. 

figuur79: Tussen de stolen hoofdliggers onder de bekisting zitten de 
stempels opgeklopt in series van 3 stuks. Deze stempeleenheden 

kunnen no het hoogte positioneren worden uitgekfopt en op hoogte 
worden gesteld. Deze zorgen voor de krochtenafdracht naar de 

onderliggende vloer. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Het definitieve ontwerp: De zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel 

figuurBO: De zelfklimmende inkla,:rtajelbekisting met klimaatpaneel. Eén van de panelen is uitgeklapt en men is bezig met het horizontooi 
transporteren van de tafelbekistingen onder de vloer uit. 

figuur 81: De tafelbekistingen zijn verticaal getransporteerd en worden één voor één uitgeklapt op de juiste positie. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem ;#bam 

5.5. Windkracht en de zelfklimmende inklap-tafelbekisting 

Een eis uit het programma van eisen is dat het te ontwerpen kraanonafhankelijke tafelbekisting systeem operatief 
moet kunnen zijn tot en met windkracht 7. Dat zijn windkrachten van 14 m/sec tot maximaal 17 m/ sec. Uit het 
vooronderzoek is gebleken dat een torenkraan stopt met hijsen bij windkracht 6. De oorzaak dat een torenkraan zo 
gevoelig is voor windkracht, is omdat deze vaak ver boven een gebouw uitsteekt en met de horizontale giek ( tot 50 
m) een gigantische windvanger vormt. Daarbij komt ook nog het feit dat de te hijsen last vrij kan bewegen omdat 
deze aan kabels hangt. Dit maakt vooral het werken met lasten in de kraan gevaarlijk omdat deze lastig te controleren 
zijn. Een klimbekisting is operatief tot en met windkracht 7 omdat deze compact tegen de constructie gemonteerd zit. 
Bij het ontwerpen van de zelfklimmende tafelbekisting is getracht deze ook zo compact mogelijk tegen de constructie 
te houden. 

5.5.1. Zelfklimmend steiger 

De zelfklimmende RCS steiger van PERI is speciaal ontworpen voor het gebruik bij hoge windsnelheden. De 
klimschoenen zorgen voor een verankering van de klimrails waardoor deze alleen naar boven en naar beneden 
kunnen bewegen. Bovendien bevindt de bediening van het klimproces aan de binnenkant van het RCS systeem plaats 
wat zorgt voor gunstige werkomstandigheden tijdens het klimmen. 

5.5.2. Het hydraulische klimaatpaneel 

Het klimaatpaneel in verticale positie is zodanig ontworpen dat het als afscherming dient voor de werkzaamheden op 
de uitgevouwen bekisting. Dit zorgt voor een gunstig werkklimaat tijden het aanhelen van de bekisting, het 
vlechtwerk en het storten van de vloer. Omdat het klimaatpaneel in verticale positie ook als afscherming dient voor 
de ruimte onder de bekisting kan hier een gunstige temperatuur gecreëerd worden zonder dat de wind de warmte 
eruit kan blazen. 

5.5.3. De inklap-tafelbekisting 

Door het reduceren van het grote bekistingoppervlak van de tafelbekisting door deze op te vouwen tot een zo 
compact mogelijk oppervlak buiten de gevel vangt deze tijdens het transporteren buiten de gevel minder wind. 

figuur 82: Torenkroon op de U2-tawer. De 
kraan vormt een grote windvanger 

Daan Aldenberg 

figuur 83: De ingevouwen tafelbekistingen vangen minder wind. 
Een blad van 10 mis ingevouwen tot 2,5 m. 

figuur 84: Het klimootpaneel zorgt 
voor een goede volbeveiliging en een 

goede bescherming tegen de wind. De 
productiesnelheid zal vanwege het 
veiligheidsgevoel en de afscherming 

stijgen. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.6. Tijdsduurberekening van de zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel 

5.6.1. Tijdschatting zelfklimmende inklap-tafelbekisting 

Een nadeel van ontwerp 2.2 is de duur van het opvijzelen van het RCS zelfklimmend steiger. Omdat de inklap
tafelbekistingen ook getransporteerd worden met het opvijzelen van het klimsteiger zit deze handeling op het kritieke 
pad. Om dit nadeel te verkleinen is ervoor gekozen meerdere inklap-tafelbekistingen op één zelfklimmend 
klimaatpaneel te plaatsen. In het huidige ontwerp passen er drie inklap-tafelbekistingen op één steiger. Per inklap
tafelbekisting is de schatting van het verticale transport nu nog maar 6,7 minuten i.pv. 20 minuten. In tegenstelling 
tot de eerdere tijdsduurberekeningen is de schatting voor het 'ontkisten' verlengd waardoor dit per inklap
tafelbekisting op 10 min komt. Het argument hiervoor is het aantal handelingen, welke beschreven zijn in hoofdstuk 
5.8. 

Tijdsduur van het be-en entkisten van een eenheid 

Vanuit de tijdschatting is een strokenschema opgesteld voor een eenheid van drie inklap-tafelbekistingen op één 
zelfklimmend klimaatpaneeL (zie illustratie 85) De tijdsduur voor een eenheid komt exclusief het aanhelen, dat niet 
op het kritieke pad zit, op 1 uur en 50 minuten. (BL. Hfdst. 22, blz 176, tijdsberekening zelfklimmende inklap
tafelbekisting) 

figuur 85: Een eenheid van 3 inklap-tafelbekistingen en een 
zelfklimmend klimaatpaneel 

planningbe-en entkisten van een vloer 

figuur 86: Het horizontooi transporteren van 16 inklap
tafelbekistingen. 

De vloer van 'project x' bestaat uit 16 bekistingen van in totaal842 m 2 bekistingsop pervlak en 8 klimsteigers waarvan 
er vier stuks maar één inklap-tafelbekisting hoeven te transporteren. Uitgaande van de 1 uur en SO minuten voor een 
eenheid van één steiger en drie inklap-tafelbekistingen dan duurt hetbe-en entkisten van één vloer 12 uur. Hierbij is 
het aanhelen als een aparte bouwstroom gelijktijdig met het omhoog halen van de eenheden gepland. (BL. Hfdst.22, 
blz 176, tijdsberekening zelfklimmende inklap-tafelbekisting) 

De norm die uit de planning volgt is: 0,07 muI m2 bekistingsoppervlak. Deze wordt gebruikt in de begroting. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.7. Kosten zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel 

Voor het begroten van De zelfklimmende inklap-tafelbekisting systeem is gebruik gemaakt van de eerder in het 
project toegepaste begroting voor 'project x' en de omrekeningvan aankoop prijzen naar huurprijzen. De prijs die uit 
de begroting komt bestaat uit: 

• arbeidskosten voor het ontkisten, transporteren, positioneren, fixeren en aanhelen van De zelfklimmende 
inklap-tafelbekisting systeem voor 'project x'. 

• tijdgebonden kosten van De zelfklimmende inklap-tafelbekisting systeem: 
o huurprijzen van BAM materieel voor het al bestaande materieel 
o huurprijzen omgerekend van aankoopkosten voor nieuw materieel 

• Vaste kosten van De zelfklimmende inklap-tafelbekisting systeem 

Voor een overzicht van de begroting, zie de bijlagen; (BL. Hfdst. 23, blz 123, begrotingen inklop-tafelbekisting systeem) 

arbeidskosten 

Arbeidskosten zijn afkomstig van de normen die berekend zijn uit de planning. 

Tijdgebonden kosten 

Aankoopkosten 
Voor De zelfklimmende RCS steiger van PERI is een offerte aangevraagd welke is te vinden in de bijlagen. (BL. Hfdst. 
26, blz 186, RCS van PERI) Het nieuw ontworpen materieel; het klimaatpaneel en de wielonderstellen van de 
opvouwbekisting zijn los begroot. Het gaat hierbij onder andere om staalprofielen en hydraulische cilinders. De 
aankoopkosten zijn omgerekend naar huurkosten voor 'project x'. 

Vaste kosten 

De vaste kosten bestaan voornamelijk uit projectgebonden materieelkosten zoals bekistingsmateriaal en 
staalprofielen op het klimaatpaneel die specifiek voor het project ontworpen zijn. 

5.7.1. De kosten zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel voor 'project x' 

De kosten van het gebruik van De zelfklimmende inklap-tafelbekisting systeem toegepast op 'project x' zjin: 

• arbeidskosten: 

• tijdgebonden kosten : 

• vaste kosten: 
• totaal: 

Investeringskosten 

€ 140.490,

€ 247.999,

€ 150.451,
€ 538.900,-

De kosten voor het materieel dat nieuw aangekocht moet worden voor het ontwikkelen van de zelfklimmende inklap
tafelbekisting kunnen gezien worden als investeringskosten. De investeringskosten zijn berekend op een set 
zelfklimmende inklap-tafelbekistingen voor 'project x'. In de bijlagen is een overzicht te zien van de kosten van het 
nieuw aan te schaffen materieel. (BL. Hfdst. 25, blz 185, investeringskosten zelfklimmende inklap
tafelbekistingsysteem) 

De investeringskosten van De zelfklimmende inklap-tafelbekistingsysteem zijn: € 605.000,-
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.7 .2. Vergelijking kosten kraan en kosten zelfklimmende inklap-tafelbekisting 

In de bijlagen van de kostenvergelijking voor de vijf structuurlijnen uit hoofdstuk 4.4 .3 zijn ook drie kraanafhankelijke 
tafelbekisting varianten meegenomen. De kosten zijn begroot voor 'project x'. (BL. Hfdst. 15, blz 141, kosten 
structuurlijnen en drie kraanafhankelijke tafelbekistingen) Voor de vergelijking is uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten. 

• De kosten van de bouwkraan zijn afkomstig van de offerte van de U2- tower. (BL. Hfdst. 6, blz 29, offerte 
kraan U2-tower) 

• De kosten van de kraan van het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem zijn de vaste kosten van de kraan+ 
de tijdgebonden kosten over de huurtijd van het tafelbekistingsysteem. 

• Omdat voor het gehele bouwproces buiten de tafelbekistingen om toch een bouwkraan nodig is gaat het 
om een afweging tussen een tweede kraan of een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. 

• Het is een aangenomen situatie waar een tweede kraan nodig is om het ruwbouwproces te kunnen 
voltooien. De keuze gaat tussen een tweede kraan of een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. 

• 10% windverlet zorgt voor 10% langere huur bij het kraanafhankelijke systeem. 
• In het opgenomen verlet zijn niet de extra kosten van overig materieel meegenomen 

• De kosten zijn projectkosten en niet investeringskosten. 

kosten kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem (zelfklim mend inklap-tafelbek istingsysteem) 

• arbeidskosten: € 140.490,-

• tijdgebonden kosten : €247.999,-

• vaste kosten: € 150.451,-

• totaal: { 538.900,-

kosten kraanafhankelijk tafelbekistingsysteem: 

• arbeidskosten: € 155.575,-

• tijdgebonden kosten : € 267.842,-

• vaste kosten: € 165.600,-

• totaal: { 589.000,-

Extra kosten door vertraging vanwege windverlet 

In overleg met kostendeskundige van BAM A&E ing. G. v. Appeldoorn zijn de tijdgebonden kosten van een 
referentieproject bekeken. De tijdgebonden kosten voor de U2-tower kwamen per week op € 43.000,-. Voor elk 
project zijn de tijdgebonden kosten verschillend . Om een goed beeld te geven van de tijdgebonden kosten door 
vertraging voor een algemeen project rekenen we geen € 43.000 maar € 30.000. Indien er windverlet is en het 
ruwbouwproces vertraging oploopt zorgt dit voor een algehele bouwvertraging omdat de ruwbouw meestal op het 
kritieke pad van een planning ligt. In de begrotingen voor 'project x' is met een huurtijd van 165 dagen gerekend voor 
De zelfklimmende inklap-tafelbeksting en 182 voor het kraangebonden tafelbekistingsysteem vanwege de verwachte 
10% windverlet. De extra kosten die 17 dagen windverlet kan veroorzaken zijn: 

• 17 werkdagen -7 3,4 weken -7 3,4 x €30.000 = € 102.000 aan extra tijdgebonden kosten voor het project. 

Boetes opgelegd door de opdrachtgever door vertraging van het opleveren zorgen voor nog meer extra kosten. Deze 
kosten zijn afhankelijk van het soort project en het contract met de opdrachtgever. Bedragen tussen de €5.000 en 
€10.000 per kalenderdag te late oplevering worden gehanteerd door opdrachtgevers. 

• 17 werkdagen -7 23 kalenderdagen x €5.000 = € 119.000 aan boetekosten voor het project. 

Voor een opdrachtgever betekent een te late oplevering ook extra kosten in de vorm van extra renteverlies van de 
financieringskosten voor het gehele project. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8. Functies zel-Fklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel 

Het ontwerp zelf zegt weinig over de werking van het systeem. In dit hoofdstuk een korte uitleg van de activiteiten 
van de zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel. De activiteiten zijn verdeeld over de deelfuncties. In 
de bijlagen is dezelfde tekst te vinden maar ondersteund met grotere illustraties. 

5.8.1. Voorbereidende werkzaamheden 

1. PERI RCS Klimschoenen op de betreffende vloer monteren (niet op kritieke pad) 

Openen klimaatpaneel 

1. De hydraulische pomp wordt aangesloten op de hoofdleidingen op het zelfklimmend steiger 
2. De eventuele losse hydraulische cilinders worden op de klimschoenen van De zelfklimmende steiger 

gemonteerd. 
3. Het klimaatpaneel wordt middels de hydraulica 90 graden gedraaid tot deze in horizontale positie is en 

steunt op de supports. De barging moet overgezet worden naar de horizontale stand. 
4. De veiligheidshekken worden op het paneel uitgeklapt naar verticale positie en geborgd. 

Figuur 86: Openen van het klimaatpaneelvan links naar rechts: 1) verticale stand 2) Het hydraulisch uitklappen 3) Het horizontale positie 4) 

Omhoog klappen van de veiligheidshekken 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 78 

"iibam 
urill teltsbQu . 



De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8.2. Ontkisten 

Ootkisten 

1. Katrol in het instortanker draaien of monteren aan wapeningbeugel die uit de vloer steekt. 
2. De kabel van de lier wordt via het katrol achter de tafelbekisting aan het uiteinde van de tafelbekisting 

gemonteerd. 
3. De kabel wordt middels de lier strak getrokken. 
4. De wielonderstellen worden tot op de vloer gedraaid m.b.v. domme krachten zodat deze het gewicht van 

de tafelbekisting over kunnen nemen. 
5. De schroefstempels worden ontspannen en opgeklapt onder de tafelbekisting. 
6. M.b.v. de domme krachten wordt de gehele inklap-tafelbekisting 5 cm in de z-richting gedraaid. Het 

bekistingoppervlak komt nu door het gewicht los van het beton. 
7. De wiggen voor de pasplaat ondersteuning worden uit de beugels geslagen 
8. De kinderbinten worden onder de pasplaten uitgeschoven en de pasplaten vallen naar beneden. 

Figuur 87: Van links noor rechrs: 1) de lier 2) Her noorbeneden draaien van de wielandersrellen 3) Her omhoogkloppen van de stempeleenheden 4) 
Het loten zakken van de bekisting door oan de domme krochten op de wielonderstellen te draaien. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8.3. Transporteren 

Horizontaal transporteren (inklappen tafelbekisting) 

1. De lier wordt ontspannen waardoor de inklap-tafelbekisting een klein stukje door de zwaartekracht inklapt. 
Als de inklap-tafelbekisting stil staat is het veilig. 

2. De kabel van de lier wordt losgekoppeld van de achterkant van de tafel, losgekoppeld van het katrol en aan 
de andere kant achter aan de inklap-tafelbekisting gemonteerd waardoor de lier de inklap-tafelbekisting 
naar buiten kan trekken 

3. De lier de inklap-tafelbekisting naar binnen laten trekken op het klimaatpaneel 

figuur BB: Horizontooi uitrijden von de tafelbekisting: 1) ontsponnen van de lier woordoor tafelbekisting klein stukje inklopt Z) Het naar buiten 
trekken van de tafelbekisting 3) Het verder naar buiten trekken en inkloppen 4) De ingeklopte kist op het klim ootpaneeltrekken met de lier. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Verticaal transporteren ( indien 3 opvouwbekistingen op het klimaatpaneel opgeslagen zijn) 

1. De stalen platen waarover de tafel op het klimaatpaneel rijdt op het klimaatpaneel opklappen 
2. In slagen van 50 cm het klimsteiger volgens de PERI instructie laten klimmen tot de gewenste hoogte. 
3. De zelfklimmende steiger fixeren aan de klimschoenen 
4. De stalen platen waarover de tafel van het klimaatpaneel de vloer op rijdt terug klappen 

figuur 89: Verticaal klimmen van zelfklimmend steiger van links naar rechts : 1) hydraulische 
cilinders op de klimprofielen Z) Het klimmen 3) Het klimootponeel gefixeerd oon de nieuw te 

bekisten vloer. 
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De ontwikkeling van een Kroononafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Horizontaal transporteren en tafelbekisting positioneren in x- en v-richting 

1. katrol plaatsen aan instortanker 
2. kabel van lier via katrol aan achterkant van inklap-tafelbekisting monteren 
3. De lier de tafelbekisting van het klimaatpaneel af laten trekken. Door de aanslagen op de inklap

tafelbekisting blijft de voorkant achter de kolommen haken. De lier trekt de tafelbekisting zo strak als 
mogelijk. 

Indien de inklap-tafelbekisting niet tussen de kolommen door kan door verplaatsing van de inklap
tafelbekisting in de langsrichting of een andere reden moet de inklap-tafelbekisting in de langsrichting 
verplaatst worden. Het verplaatsen van de inklap-tafelbekisting in de langsrichting kan geschieden middels 
een losse dommekracht met steun die gebruikt wordt tijdens het positioneren. (Deze situatie zal echter niet 
vaak voorkomen) 

figuur 89: Horizontooi transparteren van de tafelbekisting van links naar rechts: 1) kotrol in kernwond gemonteerd 2) Het naar binnen trekken van de 

tafelbekisting 3) Oe aanslag op een wielanderstel welke ochter de kolom blijft haken 4) Het uitklappen van de tafelbekisting. 
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De ontwikkel ing van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8.4. positioneren in ze z-richting 

1. De domme krachten op de wielonderstellen op hoogte draaien. De kabel met de lier moet nog onder 
spanning staan 

2. Met een losse domme kracht met steun de scharnierende delen het laatste stukje horizontaal draaien. Deze 
tijdelijke steun zorgt ervoor dat de klapstukken niet meer onder spanning staan. 

3. De schroefstempel eenheden neerklappen en op hoogte zetten. 
4. De lier kan nu losgekoppeld worden van de inklap-tafelbekisting 
5. De schroefstempels moeten op hoogte gecontroleerd worden met een zelfnivellerende laser en waar nodig 

aangepast op de hoogte 
6. De wielonderstellen kunnen middels de domme krachten ontspannen worden 

figuur 90: posrtioneren in de z-richting van de tafelbekisting van links naar rechts: 1) Op hoogte draaien m .b.v. de w ielonderstellen 2) Het tijdelijk ondersteunen 
en horizontooi drukken van de bekisting 3) Uitkloppen van de stempel eenheden 4) Het afstellen van de stem pels op de juiste hoogte en controlleren m.b.v. een 

zelfnivellerende loser. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8.5. Fixeren 

1. Voor het fixeren moeten tussen de stempeleenheden een lichte aluminium diagonale schoor gemonteerd 
worden op 2 plekken van de inklap-tafelbekisting. 

5.8.6. Aanhelen 

Aanhelen van passtroken tussen de uitgevouwen bekistingsdelen 

1. Tussen de uitgevouwen panelen worden in de beugels 2 stuks kinderbinten geplaatsts en met houten 
wiggen gefixeerd aan de bovenliggende kinderbinten. 

2. Op de in de beugels geschoven kinderbinten worden over de gehele breedte kinderbinten met een halve 
lengte gelegd zodat het ontkisten mogelijk is 

3. Over de kinderbinten komen twee stuks pasplaten . (2 stuks zodat het ontkisten mogelijk is 

figuur 91 : Aanhelen van de tafelbekisting van links naar rechts: 1) beugels ander de kinderbinten 2) plaatsen van 2 kinderbinten als 

ondersteuning 3) Kinderbinten plaatsen 4) 2 halve stukken pas plaat. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.8.7. Positioneren randkisten 

1. maatvoeren randbekistingen volgens huidige methode 
2. positioneren en fixeren randbekistingen volgens huidige methode 

5.8.8. Sluiten klimaatpaneel 

3. Veiligheid shekken horizontaal klappen en fixeren 
4. barging voor horizontale positie losmaken 
5. klimaatpaneel in verticale positie klappen en borgen 
6. hydraulische pomp en vijzels voor het verticaal transporteren loskoppelen 

figuur 91: Vert icaal klappen van klimaatpaneel van links naar rechts: 1) horizontale positie 2) neerkloppen van de veiligheidshekken 3) 
Het hydraulisch apklappen van het klimaatpan eel 4) Het klimaatpaneel in verticale posit ie. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

5.9. Toetsen definitief ontwerp 2.2 aan primaire eisen Programma van Eisen 

In onderstaand hoofdstuk zal een uitspraak gedaan worden of het systeem voldoet aan het Programma van Eisen. De 
uitspraken worden gedaan op basis van de verwachtingen van het functioneren van het zelfklimmend inklap
tafelbekistingsysteem. De verwachtingen komen voort uit de in het rapport beschreven analyses naar bouwtijd, 
kosten en functioneren bij harde wind. 

5.9.1. Primaire eisen: 

1. De kraan die de tafelbekisting ontkist, transporteert en positioneert moet vervangen worden door één of 
meer 'technische inrichtingen' die het ontkisten, transport en het positioneren van de tafels overneemt. 

Met het ontwerpen van De zelfklimmende klimaatpaneel, de opvouwtafelbekisting en de daarvoor opgestelde 
procedures voor de functies is aangetoond dat de kraan is vervangen door een 'technische inrichting' die het 
ontkisten, transport en positioneren van de tafels overgenomen heeft. 

2. Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet kunnen blijven opereren tot en met windkracht 7. 
(windkracht 7 = 14 t/m 17 m/sec) 

De zelfklimmende inklap-tafelbekisting is ontworpen om zo compact als mogelijk langs de gevel omhoog te klimmen 
waarbij door het inklappen van de tafelbekisting een zo klein mogelijk bekistingoppervlak buiten de gevel hangt. 
Vergelijkbare systemen met identieke klim technieken, zoals de RCS zelfklimmende wandbekisting kunnen windkracht 
7 aan. Het klimaatpaneel beschermt de werkzaamheden op de bekisting zoals het vlechten en het storten van de 
vloer tegen de wind. Hierdoor wordt een gunstig werkklimaat bereikt. In tegenstelling tot een torenkraan is dit 
systeem geen windvanger en daarom is de verwachting dat het systeem kan opereren bij windkracht 7. Daarmee kan 
gesteld worden dat in de huidige ontwerpfase aan deze eis voldaan is. 

3. Bij toepassing van dezelfde ploeggroottes mag het ontkisten, transporteren en positioneren van het 
kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem niet langer duren dan het ontkisten, transporteren en 
positioneren van het kraanafhankelijke tafelbekisting systeem. 

De verwachtte norm van De zelfklimmende inklap-tafelbekisting is 0,07 mu/m2 bekistingsoppervlak. Deze norm is 
voldoende om toegepast te worden binnen een planning van 4-5 dagen en daarom vergelijkbaar met het 
kraangebonden tafelbekistingsysteem. (zie hoofdstuk 4.4.2) Daarmee is in de huidige ontwerpfase voldaan aan de 
eis. 

4. De kosten van het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem mogen de integrale vergelijkingskasten van 
het kraanafhankelijke tafelbekistingsysteem +kraan niet overstijgen. 

De vergelijkingsberekening in hoofdstuk 5.7 .3 laat een klein verschil zien tussen een tweede kraan en het 
kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem. De kosten van het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem 
overschrijden de kosten van het kraanafhankelijke tafelbeksitingsysteem niet. Op basis van het begrootte 'project x' 
kan men stellen dat in de huidige ontwerpfase aan deze eis voldaan is. 

5. Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden op 
de bouwplaats en moet aan en afgevoerd kunnen worden binnen door de BAM gehanteerde transport 
dimensies. ( 2,4 m breed, 13,5 m lang, 4 m hoog, 20 ton per transporteenheid} 

In het ontwerp van de zelfklimmende opvouw tafelbekistingen is rekening gehouden met transportdimensies. De 
bekistingen kunnen getransporteerd worden in delen op dezelfde manier hoe dat met kraangebonden 
tafelbekistingen en vergelijkbare systemen gebeurt. Ook de zelfklimmende panelen kunnen getransporteerd worden 
in delen op dezelfde manier hoe klimbekistingen worden getransporteerd . De klimconsoles kunnen worden 
losgekoppeld waardoor deze per vrachtauto naar de bouwplaats getransporteerd kunnen worden. 
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De ontwikkeling van een Kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Op de bouwplaats kunnen de steigers en bekistingen gemonteerd en gedemonteerd worden omdat deze bestaat uit 
elementen die de transportdimensies niet overschrijden. Als het ontwerp van de zelfklimmende opvouw 
tafelbekisting verder wordt uitgewerkt tot op uitvoeringsniveau kan exact bepaald worden welke delen op wat voor 
manier getransporteerd, gemonteerd, en gedemonteerd worden. In dit ontwerp kan men echter stellen dat het 
transporteren, monteren en demonteren van het systeem geen problemen oplevert. Daarmee is in dehuidige 
ontwerpfase voldaan aan deze eis. 

6. Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet voldoen aan de veiligheids-en arbo nonnen. 

In het ontwerp van de zelfklimmende klimaatpaneel en de opvouw tafelbekisting is rekening gehouden met valgevaar 
door daar waar nodig veiligheidshekken op te nemen. Het transporteren van de tafel en het klimmen van de steiger is 
een mechanische proces waarvoor geen zware arbeid benodigd is. Het overzetten van de 25 kg zware PERI cilinders is 
volgens de officiële regels niet toegestaan. Door een steekkarretje te gebruiken hiervoor zou dat probleem opgelost 
zijn. Over het algemeen kan men stellen dat in de huidige ontwerpfase het mechanische opererende systeem voldoet 
aan de veiligheids-en arbo normen. 

5.9.2. Secundaire eisen (wensen): 

7. De verdiepinghoogte van de kraanonafhankelijke tafelbekisting moet aangepast kunnen worden op de 
bouwplaats. 

De verdiepingshoogte van de opvouw·tafelbeksting is aan te passen door gebruik te maken van de domme krachten 
op de wielonderstellen. De maximaal aan te passen hoogte is echter 50 cm. Om grotere hoogteverschillen te 
realiseren zal gebruik gemaakt moeten worden van een tijdelijk opgebouwd platform waar de inklap-tafelbekisting 
vanaf het klimaatpaneel op gereden wordt. Dit verlengt de bouwtijd echter aanzienlijk. 

8. Het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem moet voor de verschillende projecten te modificeren zijn 
voor toepassing op vloerhoog te, dikte, breedte en lengte. 

Net als op alle hoogbouwprojecten, moeten de bekisting en de klimsteigers apart ontworpen worden voor de 
betreffende vonm . De klimprofielen van het RCS systeem en de staalconstructie voor het klimaatpaneel en de 
wielonderstellen voor de inklap-tafelbekisting zijn te gebruiken voor verschillende projecten en verschillende vormen. 
Alle projectgebonden elementen zijn zoveel mogelijk in hout uitgevoerd. Hiermee is in de huidige ontwerpfase aan de 
wens voldaan. 
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