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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

1. Inleiding 

Dit rapport is het bijlagenrapport voor het afstudeeronderzoek: De kraanonafhankelijke tafelbekisting. Het 
bijlagenrapport vormt de onderlegger van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport beschrijft het 
ontwerpproces en het uiteindelijke ontwerp van de kraanonafhankelijke tafelbekisting. Het bijlagenrapport zal 
dezelfde volgorde hebben als het onderzoeksrapport. Het bijlagenrapport bestaat uit de volgende delen: 

• Bijlagen Inleiding 

• Bijlagen Probleem definiërende fase 

• Bijlagen Werkwijzenbepalende fase 

• Bijlagen Vormgevende fase 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

2. Inleiding. 
Tafelbekistingen 
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Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

2.1. Gietbouw met tafelbekistingen 

Een tafelbekisting is een vloerbekisting die als geheel getransporteerd waardoor er geen tijd verloren gaat aan het 
monteren of demonteren van de bekisting. De behoefte voor het toepassen van een tafelbekisting zit hem in het 
minimaliseren van de arbeid en het in één keer transporteren van een groot bekistingsoppervlak waardoor de 
tijdsduurvan hetbe-en entskisten geminimaliseerd wordt. Tafelbekistingen bestaat in verschillende vormen : 

• Grote projectgebonden tafelbekistingen 
• (Rand) balktafelbekistingen 

Grote projectgebonden tafelbekisting Randtafelbekis ting met breedplaatvloer en 
onderstempeling 

Een tafelbekisting bestaat uit een ondersteuningsconstructie en de contactbekisting. 

• Ondersteuning 

• Hoofdliggers 

• Kinderbinten 

• Bekist ingplaten 

Tafelbekistingen worden getransporteerd met behulp van een kraan. Er zijn drie methoden voor het transport: 

• Transporteren met behulp van een tafelhaak 

• Transporteren met behulp van een evenwichtscilinder 
• transporteren met een uitrijdsteiger 

/\ J ~w-1ki4f . :r: 

J=-~· I ~ I ~ 
}.-.;--- ... _ 

fS~ 
\ J 

~ 

~-.... 
Methoden voor transporteren van een tafelbeksiting met een kroon 
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Bijlagen rapport: De Kroononafhankelijke tafelbekisting 

3. Inleiding. 
Cyclus U2-tower 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

3.1. De U2-tower 

Het U-2 tower en Britain Quay Development project in Dublin bestaat uit twee gebouwen en zal worden uitgevoerd in 
opdracht van de opdrachtgever Dublin Doeklands Development Authority. De coördinatie van het project is in handen 
van Mountbrook Develpments LTD. De U2 tower dankt zijn naam aan de Ierse band U2 die een studiocomplex zal 
betrekken in de bovenste lagen van het gebouw. Het gebouw zal een totaal vloeroppervlak omvatten van 24.000 m2, 

zal36 verdiepingen tellen en een totale hoogte van ongeveer 130 m hebben. 

Vanaf de tweede verdieping zal de toren ingericht worden met luxe appartementen van verschillende grootte. Vanaf 
de 32• verdieping zal het U2 studio complex gesitueerd worden. 

De aannemer in het voortraject is de Ierse aannemer Ascon LTD., dochterbedrijf van de Koninklijke BAM Groep. 
Omdat Ascon nog niet veel ervaring heeft met hoogbouw is BAM Advies & Engineering gevraagd te participeren in het 
aanbestedingsproces van de U2 tower en Ascon te adviseren over de kosten van het gebouw. BAM Advies & 
Engineering heeft een grote ervaring opgebouwd met hoogbouwprojecten. 

Behalve de kostenraming heeft BAM Advies & Engineering ook adviezen aangedragen voor de constructie, de 
bouwmethodiek, de bouwtechniek en de installaties. 

Binnen het tenderproces heb ik twee grote taken gehad waar ik in onderstaande tekst verder op in zal gaan: 

• Bouwmethode constructie U2-tower 

• Windverletdagen U2-tower 

Doorsnede U2- tower 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

3.2. Torderende toren 

De U2-tower is een torderende toren, dat wil zeggen dat iedere vloer een stukje gedraaid is ten opzichte van de vloer 
daaronder. De draaiing van de vloeren van de U2-tower is ongeveer 1,7graden per 3,1 meter verdieping. 

Bouwtechnische consequenties 

De meest opvallende bouwtechnische consequentie is uiteraard de gevel. De maten van de gevelpanelen en beglazing 
zullen per verdieping voor een groot deel van elkaar verschillen waardoor de prijs van de torderende gevel aanzienlijk 
hoger wordt dan een gevel met meer herhalende elementen. 

Ook een bouwtechnische consequentie is de glazenwasserinstallatie die behalve in de hoogte ook in de diepterichting 
zal moeten kunnen bewegen. Verder heeft het elke laag verdraaien van de inrichting een consequentie voor de 
installaties en bijvoorbeeld de toegangsdeuren van de appartementen. Moeten de toegangsdeuren boven elkaar 
zitten of moeten deze iedere keer verspringen? Deze keuzes hebben ook weer uitvoeringtechnische consequenties. 

Uitvoeringtechnische consequenties 

In geval van de verspringende deuren is de uitvoeringstechnische consequentie dat de deursparingen in de 
klimbekisting van de ronde kern iedere laag opnieuw verplaatst moeten worden. Andere consequenties zijn het 
verspringen van oploodpunten in de maatvoering, een lastige toegang tot een aan de gevel staande bouwlift, een 
kraan die niet dicht bij vloeren kan hijsen waardoor het gebruik van uitrijstijgers lastiger wordt en het niet kunnen 
toepassen van hefsteigers. 

Studiocomplex U2, U2-tower 

~ \1 11 .f j l.f.J• ) I tiJ 
RQ T,\ 'f C'.: 33 547. 
Rf~_ '\t'llN - fi'. A. 

Plattegrond woningen U2-tower 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

3.3. Bouwmethode U2 

Tijdens het aanbestedingsproces zal er ook een bouwmethode ontworpen moeten worden. In samenwerking met J. 
Cederhout is gewerkt aan een rapport over de bouwmethode voor de U2 tower. Het hoofdmateriaal van de 
constructie van een hoogbouwtoren bestaat of uit beton of uit staal. Het bouwen van een constructie met staal is 
vanwege de hoge staalprijs duurder dan een constructie in beton. Beton heeft verder goede bouwtechnische 
eigenschappen zoals geluidsisolatie en brandwerendheid. De constructie van de U2 tower zal in beton worden 
uitgevoerd. 

De constructie van een hoogbouwtoren kan opgedeeld worden in de fundering en de bovenbouw. De bovenbouw kan 
vervolgens weer opgedeeld worden in het verticale constructiewerk; kolommen en kern, en het horizontale 
constructiewerk; de vloeren. 

De stabiliteit van een hoogbouwtoren wordt voor het grootste deel gewaarborgd door de betonnen kern. Behalve 
voor de stabiliteit zijn in de kern vaak de liften, trappenhuizen en installaties gesitueerd. Bij de U2-tower is de kern 
rond en zijn de wanden 47 cm dik. De oppervlakte per bouwlaag van de kern is 120m2, 17% van het vloeroppervlak. 
De ronde wand heeft een bekistingoppervlak van235m 2 en een inhoud per laag van 47m3

• 

De vloer heeft per laag een oppervlak van 556 m2
, een dikte van 250 mm en een inhoud van 139 m3

• De 24 st. 
kolommen hebben een inhoud van 16m 3

. In onderstaande tabel staat de verhouding aan kubieke meters beton per 
laag: 

bouwdeel constructie m3 beton per bouwlaag percentage per laag 
Kern 47m 3 23% 
Vloer 139m3 69% 
24 st. kolommen 16m3 8% 
totaal: 202m3 100% 

In de volgende tabel staat de verhouding aan bekistingoppervlak: 

bouwdeel constructie m2 bekistingoppervlak percentage per laag 

Kern 235m 2 25% 

Vloer (buiten kern) 582m 2 62% 
24 st. kolommen 116m 2 13% 
totaal: 933m 2 100% 

Ruwweg kan gezegd worden dat de bouw van de kern ongeveer een vijfde tot een kwart van de werkzaamheden 
omvatten tegenover de kolommen-vloer werkzaamheden. Om deze reden wordt er voor gekozen de 
hoofdconstructie te scheiden in twee tegelijkertijd lopende processen: 

• De kern cyclus 
• De vloer kolommen cyclus 

Het scheiden van de processen 

Om de planning te halen zal elke bouwlaag van de U2 tower gerealiseerd moeten worden in 5 dagen. Op basis van 
bovenstaande tabellen en gekeken naar de eenvoudige vorm van de kern kan gezegd worden dat het proces van de 
kolommen/vloeren maatgevend zal zijn tegenover het proces van de kern. In het volgende hoofdstuk zal dan ook 
meer aandacht besteed worden aan het proces van de kolommen/vloeren cyclus. 
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Bijlagenrapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

- climbing farm sequence 
- 3 levels behind climb~ng farm: .::CO=~=~ 
- 3 levels behind columnslfioar sequence: 

De 3 processen van de bouw van de constructie van de U2-tower 

Daan Aldenberg 

"bam 
utlliteltsbou 
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Gescheiden processen: Klimbekisting voor kernwond en Tafelbekisting voor 
de vloer. 
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Bijlagen rapport : De Kroononafhankelijke tafelbekisting 

3.4. De kolommen-vloer cyclus van de U2-tower 

De kolommen en vloer cyclus zal een cyclustijd moeten hebben van 5 dagen. De volgende hoofdactiviteiten worden 
onderscheiden: 

1. Storten van kolommen 
2. Be/ontkisten van vloer 
3. Vlechten van de vloer 
4. Storten van de vloer 

3.4.1. De bouwmethodiek 

De kolommen 

De scheefstaande kolommen zullen allen in het werk gestort worden met behulp van stalen bekistingen. De 
scheefstand zal gerealiseerd worden met behulp van staln frames waarin de bekistingen kunnen rusten. 

De vloer 

De vloer zal ook volledig in het werk gestort worden met behulp van tafelbekistingen die het gehele vloerveld, van 
rand tot kern zullen omvatten. De tafelbekistingen zijn zo ontworpen zodat deze bij het uithijsen geen hinder 
ondervinden van de in de weg staande kolommen. Op de illustratie rechts is de verdeling van tafelbekistingen 
weergegeven in het groen. De rode vlakken zijn de passtroken. De tafelbekistingen worden getransporteerd met de 
kraan . Wielen op de achterste stempels zorgen ervoor dat de tafel bij het uithijsen er met behulpt van de kraan uit 
kan rijden . De kraan moet de tafel kunnen pakken achter het zwaartepunt zodat deze horizontaal naar de volgende 
verdieping gehesen kan worden. 

I 
1----

" .. 
I . 1 

:...-

-
! ".I« !I" 

Het overzetten van tafelbekistingen. 

Bovenaanzicht en doorsnede tafelbekistingen 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

3.4.2. Faseringtekeningen Kolommen- vloer cyclus 

1. Dag 1. Ochtend 

• 7 Kolomkisten worden gesteld op kleine 
vloerdeeL 

• Grote vloerdeel wordt afgevlochten 

2. Dag 1. 's middags 

• 7 kolomkorven worden ingehesen en kolommen 
worden gestort. 

• Vloerveld wordt gestort met pomp. 

3. Dag 2. 's ochtends 

• 7 kolomkisten worden entkist 

• 5 tafels worden entkist en gesteld . 
• 6 kolomkisten worden gesteld 

4. Dag 2. 's middags 

• 6 kolomkorven worden ingehesen en gestort. 

• Wapeningkorven worden op vloer gehesen en 
vastgevlochten. 

Daan Aldenberg 

".bam 
utiliteitsbouw 

Technische Universiteit Eindhoven 12 



Bijlagen rapport: De Kroononafhankelijke tafelbekisting 

5. Dag 3. 's ochtends 

• 6 kolomkisten worden ontkist. 

• 5 tafels worden ontkist en gesteld. 

• 6 kolomkisten worden gesteld 

6. Dag 3. 's middags 

• 6 kolomkorven worden ingehesen. 

• 6 kolommen worden gestort. 

• Wapeningkorven worden op vloer gehesen en 
vastgevlochten. 

7. Dag4.'sochtends 

• 6 kolomkisten worden ontkist. 

• 5 tafels worden ontkist en gesteld. 

• 6 kolomkisten worden gesteld 

8. Dag 4. 's middags 

• 6 kolomkorven worden ingehesen. 

• 6 kolommen worden gestort. 
• Wapeningkorven worden op vloer gehesen en 

vastgevlochten. 

• Kleine vloerveld wordt gestort. 

Daan Aldenberg 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9. Dag 5. 's ochtends 

• 6 kolomkisten worden ontkist . 
• 5 tafels worden ontkist en gesteld. 

• 6 kolomkisten worden opegslagen op kleine 
vloerveld 

10. Dag 5. 's middags 

• wapeningkorven worden op vloer gehesen 
en vastgevlochten. 

• 6 kolomkisten worden eventueel gesteld 

• plaatsen stempels 

• klimkist klimt een laag omhoog 

3.4.2.1. Argumenten tot routing 

• De reden om een 6 tal kolomkisten toe te passen heeft te maken met de doorloopmogelijkheden. Vier 
dagen kolommen om de 5• dag de vloerkist te sluiten . De reden tot 5 vloerkisten heeft ook met deze 
doorlooptijd te maken. 

• Starts vinden plaats op dag 4 en dag 6. De reden om op dag 4 een kleine stort te houden (1/3) heeft te 
maken met het creëren van ruimte om de kolomkisten kwijt te kunnen na de vierde dag. 

• Het vlechten is een kritische werkzaamheid in deze vloercyclus. De korven voor de vloer moeten op de 
bouwplaats gevlochten worden en dan met een aantal tegelijk met de kraan naar de vloer gehesen 
worden om ze vervolgens op de vloerkist aan elkaar te vlechten. 

• Dag 5 's middags is voor de bekistingploeg speling . Eventueel kunnen kolommen alvast geolied en 
gesteld worden voor dag 1. 
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Rapport windverlet in Dublin 
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4.2. 

4.3. 

Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

4.1. Potential windspeeds U2 tower Dublin 

Th is report contains information a bout the potential windspeed on different heights of the U2 tower in Dublin during 
the construction process. lt also gives information about the chancesof exceeding the maximum windspeeds on the 
different levels. 

Introduetion potential windspeed 

The official windspeed forecast is calculated on a height of 10 metres. On bigger heights the wind will increase which 
means that the maximum windspeed of 12 m/s (windforce 6 beaufort) on a certain height means a lower official 
windspeed forecast at 10 metres. lt is important to know the windspeed that will cause a windspeed of 12 m/s on a 
certain height. Th is windspeed is known as the potential windspeed. 

• Potential windspeed Up (m/s): Wh at official windspeed forecast on 10 metres will ca u se a maximum 
windspeed on a certain height? 

A formula is used to calculate the potential windspeed Up: 

Urz =X* Up X= (In (z-d)/Zr)/ln( 60/Zr)) *(In (60/ZO )/ln(1 0/ZO)) 

z = height (m) 
d = height difference (m) 
Zr =terrain roughness lenght (m) 
zo = 0,03 
Up = Potential windspeed (m/s) 
Urz =Max. allowable windspeed (m/s) 

Statistica! data from Dublin Airport has been used to calculate the percentage of crossing maximum windspeeds. The 
datalist contains houry measured windspeeds on a duration of 5 years. 

U2 tower 

The U2 tower in Dublin has 36 levels up toa height of 117 metres. There are two construction objects that will have 
safety stops at high wind speeds. These objects are: 

a. Towercrane 
b. Climbingform 

4.3.1.1. Towercrane and critica! windspeed level 

The crane will stop lifting at windspeed 6 beaufort, this is 12 m/s. Using the fax 'cranecosts budget' from 2-03-07 the 
craneheights of the Potain MD265 will be: 

1. 66,2 m 
2. 91,2 m 
3. 116,2 m 
4. 141 m 

4.3.1.2. Climbingform and critica! windspeed level 

The climbing form will stop working at windspeed 7 beaufort, this is 14 m/s. Ofcourse the climbingform will be 
operated on each level of the U2 tower. Important to know that certain activities on the climbing form are only 
possible using the crane, such as loading the climbingform with reinforcement bars. These activities will have safety 
stops on windspeeds critica I for the tower crane. 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Calculating the critica! potential windspeed levels 

Research question: 

a. How many days wil I the crane have a safety stop due to exceeding the critica I windspeed level on each 
craneheight? 

b. How many days wil I the climbingform have a safety stop due to exceeding the critica I windspeed level on 
each level? 

Potential windspeeds 

To answer these questions we have to know the potential windspeed on the different heights. Using: 

variabie 
d 3,5 m 
Zr 0.03 m 
zo 0.03 
U rz 6 beaufort: 12 m/s 

7 beaufort: 14 m/s 
8 beaufort: 17 m/s 

The following chart and the tables on the next page gives information about the potential windspeeds on the 
different levels of the U2 tower: 

Potential windspeed per level 

--+--Up (m/s) 12 

-- -- Up (m/s) 14 

Up (m/s) 17 

... ~ ..... .. . . .. 
..... 'I" ..... 

0 +-.-"-.-.-,,-,-,-"-,-,-,,-,-,-"-,-,-,,-,-,-"-,-.-,,-.-.-.,-, 

height 8 
level 

14 20 27 33 39 45 51 58 64 70 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

76 82 89 95 101 107 115 

23 25 27 29 31 33 35 

leveland height in m 
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Bijlagenrap port: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

The Potential windspeeds per crane phase and per level of the U2 tower. 

Potential windspeeds per crane phase 

level height factor X 
wind Up wind 
speed (m/s) speed 

12,00 m/s 14,00 
crane phase 1 66 m __ 1,32_ 9,~ J!2/S __ 10,6~ 

ë~a~e p~a~ :? =.. -= .. ··--···~ -·- -· --·- - · 
91 m 1,37 8,74 m/s 10,19 

·---·······- - --e--------·- r- ·-·--- .. , .. _" ____ 
crane phase 3 116 m _1,_~~- 8,47 m/s - -~~------'----------·----·- ----·- - "" ··· -··- ·······-········ ' " . ...... .. 

crane phase 4 141 m 1,45 8,27 m/s 9,65 

Potentlal windspeeds per level U2 tower 

level height factor X 
wind 
speed 

Up 
(m/s) 

wind 
speed 

Up 
(m/s) 

12 m/s 14 m/s 
8 m 0,84 14,25 m/s 16,62 m/s - -------· -- -··-~ 

1 

Up wind 
(m/s) speed 

m/s 17,00 
m/s 12,92 

·- ------·--
m/s 
m/s 

-
m/s 

wind 
speed 

17 

20,1§ 

12,37 
12,00 

·······--·-·-·· 
11,71 

Up 
(m/s) 

m/s 

!!__1/S 
2 11 m 0,95 12,63 rn/s 14,73 m/s 17,89 m/s , 

_____ 3 _ .... ______ 14 -~-+-____!,01_ _ 11,88 m/~ . . .'<: 13,86 m/s 16,83 m/s 1 

__ 4 _ _ .. ___ 17 _m_ ~,0_5 _ _ -_U~_? m/s _j 1 ~}8 m/s _ ,__16,13 m/s 

5 20 m !,~9 __ ....:; 11,02 m/s C 12,85 m/s ~ m/s ' 

--6- __ ?-~+~- 1,12 10,?3 ~~s~ ~ : := 12,_s2:;js -:- =:;._~,2o __ ~/s ) . 
__ 7_ 27 m 1,14 !~?g _ mf!_ _S, .... _I _ 1~,24 m/s __ 14p m/~_ _ 

8 ~ -m 1,17 10,30 m/s s:::::l 12,02 m/s 14,59 m/s 
9 33 m 1,18 10,13 mk ___ -- f- ----u;ä2-;:;:,;;- - - -~35 m/s 

1--10_ 36 ~~-:2-g =-_ ~- 9,98 -;:;:,/s ,l-' ····- r 11,65 -;,;s-=- 14,15 m/s 

11 --~-~ __ 1,22 9,86 miL _ .. _ [ 11,50 - ;:;:,/s .. ~~~~s~-~ 
12 ···---~ -~-+--1,23 :r· 9,74 m/s _ _ ç 1~,36 m_jy_ 13,80 m/s 
13 __ 45_ ~ _ ____} ,~ ____ 9,64 m/s ~ _ j:= 11,24 m/s_ ·- 13,65 m/s 
14 _ 48 .. .!:!2.... 1,26 ~ 9,54 m/s • , 11,13 m/s _ ll__13,52 m/s ; 

15 51 m ~·~ 9,45 m~s___ _ 11,03~ ..!2/s _ I 13,39 !!2~-
16 ?~ - m 1,18 -+ 9,37 m{s 10,94 m/s IS 13,28 m/s 

_ !.?._ .......... ?.~- ~-- _!,?_~-- .,... ~130 }!1/S 10,85 _!!}_/S -~_l3,18 _m_A_ 

-i-~ :~ : ~:~~ - ::~~ _:~:_ ~ =- ~6:i~ ~-~- =~·- ~i~ ~~~): = 
20 67 m 1,32 ~ 9,11 m/s 10,62 m/s _12_,90 m/s 

i:: 9_,05 m-/s -= ~ 10,5--6 .. ;,/~ ~Is -.J-21 ___ ?g_ ~- 1,33 -E:: - _:::_ - 12,82 
22 .. _ ~ ~ ~ 9,00 m/s = _ _ 10,50 m /s= - 11...: 12,75 m/s __ 

~! ;: ~ ~:~: r :::~ :~:-=- -•••••- ~• ~6::: . :j; --I! ~~::~ ;j: ,~ 
25 ~~ ~ 1,36 8,~~ _ .. ~}0,33 m/s _ 12,54 ':-m/~: 
26 85 ... ~ 1,36 8,81 m/s 10,28 m/s -~ _ 12,48 m/s 

__ 2~-- 89 m 1,37 8,77 m/s .,...- 10,23 ~/s 12.42 m/s 

_ 2?_ 92 m i37-~8,73 m/s --~-}0, 19 J!Y..L __ 12,37 m/s 
29 95 m 1;38- J: S,69 . m/s-- 10,;14 rr;_ f. s 12,31 m/s 
......... _ ..... --.. .. .. ... .. ........ --....... -- - -- ,"_ - ... ... - .... -
30 _ ~- ... ~. _!·~-~-~--t -~~66 . m/s ____ _ __ 1~,.1.-_0_ m/s ~~?-~ m/s __ 

31 _ __ !Q!_ .. .!!1 _},}~_ -:---- ~É.~ m/~-- -~ _ _ 10,06 m/s _ ,_g.? ! m~--
32 104 m 1,40 )_ 8,59 m/s 10,02 tn/s 12,17 m/s 
33 - io7- ··-;:;:,- i4_o _ c s,s5 m/ s ·········· 9,fg' m/s 12,12 -;.,;~-- --

34 11~ .~ 1,41 8,51 m/s_ '-H _ r-' ~3 m/s__ 12,06 m/~ 
35 115 m 1,41 8,48 m/s 1 I l I 9,90 m/s 12 ,02 m/s 

1--- - . .. -- - -· -----.. ---·- ·- -----r---

36 118 m 1,42 8,45 m/s 9,86 m/s 11,98 m/s 
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Bijlagenrapport : Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

The Percentage of safety stops 

The Windspeeds in Dublin: 

Percentage of exceeding windforce 
ofthe hourly windforce data from Dublin Airport 2002-2007 

70,00% .------------------....., 

~ 60,00% 
.2 
"0 ·i 50,00% 

Cl :5 40,00% 

il 
~ 30,00% 

" Cl 
.!!! 20,00% 

ê " 10,00% . 
a.. 

0,00% 

32,6 

12 

Calculating the percentage of windspeeds out of the five year measurements of the Dublin Airport and combining 
these percentages with the calculated critica I potential windspeeds gives the following exceeding percentages: 

Potential windspeeds and the exceeding percentage 

factor X 
WF: Up 

Exceed. 
WF: Up 

Exceed. 
WF: Up 

Exceed. 
6 beauf. (m/s) 7 beauf. (m/s) 8 beauf. (m/s) 

12,00 m/s % 14,00 m/s % 17,00 m/s % 

m 1,13 10,60 m/s 6 % 12,37 rn/ s 2 % 15,02 m/s 0 

m 1,26 9,49 m/s 10 % 11,07 m/s 5 % 13,44 m/s 1 

m 1,34 8,96 m/s 13 % 10,46 m/s 6 % 12,70 m/s 2 

m 1,39 8,63 m/ s 16 % 10,07 m/s 8 % 12,23 m/s 2 

m 1,43 8,39 m/s 16 % 9,79 m/s 8 % 11,89 m/s 2 

m 1,46 8,21 m/s 20 % 9,58 m/s 10 % 11,63 m/s 3 

Ave rage: 13 % 6 % 1,8 

For instance : 

This means that a windspeed forecast of 8,96 m/s will cause 12 m/s on 75 m. The exceedingpercentage for the 
windspeed of 8,96 m/s will be 13 %. 

With an average of 13%, 26 out of 200 working days will have a windspeed higher then 12 m/s ( 6 beaufort). 

With an average of 6%, 12 out of 200 working days will have a windspeed higher then 14 m/s ( 7 beaufort) . 

With an average of 1.8%, 4 out of 200 working days wil I have a windspeed higher then 12 m/s ( 6 beaufort). 
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4.5.1. 

Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

The tower crane & climbing-form 

Safety stops due to windspeed: 

• tower crane: 12 m/s ( 6 beau fort) 

• climbing formwork: 14 m/s (7 beaufort) 

Combining the data with the statistica I data we have the following conclusions: 

Exceeding percentages potential windspeed 
tower crane & climbing formwork 

25 ~-------=~======~==~====================--~ 

-+-tower crane (12 m/s) 

~ 20 - -a- climbing formwork (14 m/s) 
0 

IJ) 
Q) 

Cl 
.l9 
1:: 15 
Q) 

~ 
Q) 

c. 
g' 10 

"'C 
Q) 
Q) 
(J 

~ 5 

0 

Condusion 

windspeed 8 beaufort (17 m/s) 

25 50 75 100 

height in m 

125 150 

• You have to add an average from 20-26 days to the productionscheme to secure the delivery date. 
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Bijlagenrapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

5.1. Observatie Tafelbekistingen 

Masterproject 4, 'Participerend observeren' heeft als doel het gedetailleerd in kaart brengen van een proces en het 
vinden van knelpunten. 

Tijdens de participatie in het bouwmethodeonderzoek van de U2-tower is in overleg besloten om het observeren te 
richten op tafelbekistingen. De keuze valt op tafelbekistingen omdat het een belangrijk onderdeel is van de 
vloercyclus van de U2-tower en er interesse is vanuit de TU/e, BAM Advies & Engineering en om dit onderwerp verder 
onder de loep te nemen en wellicht te optimaliseren tot een geïndustrialiseerde bouwmethode. 

Twee typen tafelbekistingen worden onderscheiden: 

• Randtafelbekistingen 

• Volledige tafelbekistingen 

Tijdens de masterproject 4 periode waren er geen projecten van de BAM met tafelbekistingen . Om die reden is er 
gezocht naar projecten van andere aannemers om de observatie te doen. Randtafelbekistingen zijn gevonden bij de 
projecten Scheepsmakerstoren van M idreth bv in Rotterdam en de Egeraat toren van G&S Bouw in Amsterdam . In 
beide gevallen randtafelbekistingen. 

Egeraat toren Scheepmakers toren 

Tijdens de observatie op twee bouwprojecten zijn foto en filmopnamen gemaakt en is het tafelbekistingproces als 
onderdeel van de vloercyclus gedetailleerd in kaart gebracht. Op de volgende pagina's het SADT schema met de 
belangrijkste activiteiten van de tafelbekisting binnen de vloercyclus. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Ontkisten en hijsen randtafelbekisting 

Positioneren & fixeren randtafelbekisting 

Hoogte stellen randtafelbekisting 

Afkisten rondtafelbekisting 

Mootvoeren randkist 

Daan Aldenberg 

5.2.2. ActiviteitenbeI entkisten randtafelbekisting 

A. Ontkisten en hijsen randtafelbekisting 

De schoren worden gedemonteerd . De randtafelbekisting wordtontkist met 
een tafelhaak. Als de tafelhaak onder de tafel zit kunnen de stempels 
worden opgeklapt. Nu kan de tafelhaak zakken waardoor de 
randtafelbekisting loskomt van de vloer door het eigen gewicht en kan deze 
onder de vloer vandaan worden gehesen. 

B. Positioneren & fixeren randtafelbekisting 

De randtafelbekisting wordt naar de volgende bouwlaag gehesen. De 
stempels worden neergeklapt en op de juiste hoogte gezet. Vervolgens 
wordt de randtafel volgens de tafelbekisting plattegrond tegen een 
bouwdeel gepositioneerd. (meestal kolom) Vervolgens wordt de randtafel 
gefixeerd in de vloer met behulp van schoren. 

C. Hoogte stellen randtafelbekisting 

De zelfnivellerende laser wordt op willekeurige hoogte gezet en 
geactiveerd. Via de hoogtemaat op de wand en de hoogte van de laser 
wordt de hoogtelat afgesteld. Deze staat precies op hoogte van de 
hoofdliggers. Dan kunnen de stempels worden gemeten op hoogte en 
zonodig worden aangepast. Na het afstellen volgt nog een controle. 

0. Afkisten randtafelbekisting 

De balken in de randtafelbekisting worden doorgeschoven en met behulp 
van wiggen tegen de bekistingplaten gefixeerd. Deze vormen de 
verbindende kinderbinten tussen de randtafels om de kolommen heen. Dan 
worden pasplaten gezaagd en op de kinderbinten vastgetimmerd . 

E. Uitzetten randkist randtafelbekisting 

Vanuit een meetpunt (MOUS punt) wordt met een total station een punt op 
een kolom uitgezet. Vanuit het kolompunt wordt met de total station de 
buiterandkist maten uitgezet. 

F. Bekisten randkist randtafelbekisting 

Tussen de uitgezette randkistmaten worden spandraden gespannen. Zo 
wordt ook de binnenrandkist uitgezet. De pallets met randkisten worden op 
de vloer gehesen en vastgetimmerd op de randtafelbekisting. Eventueel 
worden nieuwe randkisten gezaagd en vastgetimmerd . 

Bekisten rondkist 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

5.3. Knelpunten Tafelbekistingsysteem 

5.3.1. Knelpunt 1; Een tweede laag tafelbekistingen is een verspilde investering aan 
bekistingmateriaaL 

Op het project Scheepsmakerstoren en de Egeraat toren worden in beide gevallen twee volledige lagen 
tafelbekistingen gebruikt. Dit wordt gezien als knelpunt omdat het toch een verspilde investering is aan 
bekistingmateriaaL Na een dag is het beton al niet meer vloeibaar en is een bekisting niet meer nodig. 
Doorstempeling wel, maar daar heb je ook geen bekistingmateriaal voor nodig. Redenen voor toepassing twee lagen 
tafelbekistingen 

• Doorstempeling. Uitharding beton (Het beton moet een sterkte hebben van 14 kN/mm2) voor verdere 
belasting 

• Veilig werkvlonder voor werkzaamheden buiten vloer. Voorbeeld: spannen van spanstrengen 

De keuze voor twee lagen tafelbekistingen is een kostenvergelijking tussen twee lagen tafelbekistingen en het 
herstem pelen+ eventuele veiligheidsvlonders indien voorspanstrengen zijn gebruikt. 

5.3.2. Knelpunt 2, Valgevaar tijdens activiteiten van tafelbekisting. 

Op de Scheepsmakerstoren en de Egeraattoren komt de veiligheid twee keer in het tafelproces ernstig in het geding. 

• Valgevaar tijdens uithijsen tafels 
Het opklappen van de stempels lukt niet altijd door obstakels zoals andere stempels van tafelbekistingen. 
De randbeveiliging moet dan tijdelijk verwijderd worden om het uithijsen van de tafels mogelijk te maken. 
Niet alleen valgevaar voor de ploegleden was aanwezig maar ook de losse elementen in de tafels zoals de 
balken voor het afkisten kunnen vallen. Om deze reden stond een lid van de ploeg beneden om op te letten. 

• Valgevaar tijdens afkisten . 
Op de tafels zitten randbeveiligingen om het tijdelijke valgevaar aan de binnenkant te verhinderen. Deze 
werden echter niet gebruikt. Tussen de tafels is tijdens het afkisten ook valgevaar aanwezig. Het veel 
gebruikte materiaal en materieel tijdens het afkisten kan vallen. 

Bij het ontwerp van tafelbekistingen moet de hoogte van de randbeveiliging berekend worden vanaf de bovenkant 
van de vloer en niet vanaf de bekistingplaat tenzij de ruimte tussen de vloerrand en de randbeveiliging groot genoeg 
is om valgevaar te voorkomen. Op Afbeelding 106 is te zien dat dit niet altijd het geval is . Ook dit is een knelpunt wat 
bij tafels gek genoeg vaak voorkomt. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

5.3.3. Knelpunten 3; Kraan 

Er zijn drie knelpunten met de kraan: 

5.3.3.1. Activiteiten tijdens kraantijd die niet direct te maken hebben met verticaal/horizontaal transport 

De kraan is een transportmiddel voor horizontaal en verticaal transport. De activiteit ontkisten van de tafelbekisting is 
een werkzaamheid waar geen kraan voor nodig is. Het ontkisten en het overzetten van de tafels naar de volgende 
verdieping is een doorlopende activiteit en gebeurt daarom allemaal met de kraan. 

5.3.3.2. Hijsen is weersafhankelijk. Tafelbekistingen is een kraanafhankelijke bouwmethode en daarom vatbaar 
voor wind verlet. 

De kraan valt uit op het moment dat de windkracht boven de 12 m/s (6 Beaufort) is. Naarmate de hoogte van het 
gebouw toeneemt, neemt de 
windkracht ook toe. Ervaring leert dat bij windkracht 4 op 10 meter hoogte, windkracht 6 kan zijn boven de 100 
meter hoogte. Met de uitval van de kraan valt de bouwmethode tafelbekistingen uit. 

5.3.3 .3. Positie van de kraan hindert uithijsen van tafelbekistingen. 

Het uithijsen van de tafels vergt het oppervlak van de tafel +de lengte van de hijsvoorziening aan ruimte. De kraan 
staat meestal dicht bij het gebouw waardoor de positie van de kraanmast het uithijsen van de tafels hindert. Niet 
alleen de kraan, maar ook de positie van de bouwlift aan de buitenkant van een gebouw kan het uithijsen hinderen. 
Meestal wordt dit opgelost door tafelbekistingen te verrijden met een speciale transport kar, een tijdrovend en 
arbeidsintensieve oplossing. 

5.3.4. Knelpunt 4, Binnenrandkist maakt entkisten lastig en raakt beschadigd. 

Doordat de binnenrandkist ervoor zorgt dat het beton van de verzwaarde strook ingeklemd is door de bekisting is de 
hechting van de tafel aan het beton groter dan dit het geval is bij een vlakke vloer. De kist gaat daardoor niet 
makkelijk van het beton af. De binnenrand kist raakt ook beschadigd en gaat in sommige gevallen verloren . 

5.3.5. Knelpunt 5, Horizontaal positioneren heeft te grote tolerantie zodat randkist apart 
gemaatvoerd moet worden. 

De tafelbekisting wordt gesteld met behulp van de kraan . Het horizontale positioneren gebeurt door de tafelbekisting 
'ongeveer' tegen de kolom aan te zetten. De ruimte tussen de tafelbekistingen en natte knopen worden immers toch 
nog apart afgekist. Dit zorgt ervoor dat het precies te positioneren element op de tafelkist, de randbekisting, apart 
gemaatvoerd en gesteld moet worden . Dit moet elke bouwlaag opnieuw gebeuren en zorgt voor veel traditioneel 
timmerwerk, een verspilling van manuren. 

In het geval van de Egeraat toren gaat het om 200 m buitenrandbekisting per laag. Het gebouw krijgt ongeveer 25 
verdiepingen wat dan neerkomt op 5000 m randbekisting. Dit is nog exclusief de binnenrandbekistingen van de 
verzwaarde stroken. 
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6. Inleiding. 
Windverlet en kosten kraan 
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6.1. Hijsen is weersafhankelijk. 'Tafelbekistingen' is een kraanafhankelijke 
bouwmethode en daarom vatbaar voor windverlet. 

Als de situatie zich voordoet dat men niet verder kan bouwen vanwege te harde wind heet dit wind verlet. Harde wind 
kan zorgen voor onveilige situaties en voor zodanige condities dat arbeid of mechanische kracht niet kunnen werken 
met bepaald materieel of materiaal door de kracht van de wind. Windverlet heeft meestal te maken met het uitvallen 
van de kraan omdat kranen meestal hoog boven het gebouw uitsteken en daarom grote windvangers zijn. In de 
praktijk mag een machinist in een kraan zelf bepalen wanneer de situatie onwerkbaar wordt. Zo zijn er machinisten 
die door blijven draaien tot in windkracht 7 maar er zijn er ook die stoppen bij windkracht 5. Het heeft ook met de 
uitvoeringsmethode te maken. Een groot en relatief licht oppervlak ( zoals een tafelbekisting} zal meer wind vangen 
dan een klein zwaar element. (zoals een prefab betonkolom} Op grote hoogtes waar weinig obstakels zijn voor de 
wind waait het harder dan dicht bij de grond, waar veel obstakels zijn. 

6.1.1.1. De windsnelheid op 100 m hoogte 

Het officiële weerbericht voor de windsnelheid is gebaseerd op een hoogte van 10 meter. Op grotere hoogtes zal de 
windsnelheid toenemen. 

Stijging windsnelheid over hoogte 

Dit betekent dat als een torenkraan op een bepaalde hoogte groter dan 10 m tot windkracht 6 kan draaien, het 
officiële windweerbericht lager zal zitten dan die windkracht 6. Het is dus belangrijk om te weten welke windkracht, 
windkracht 6 zal veroorzaken op een bepaalde hoogte z. Deze windsnelheidseenheid staat bekend als de potentiële 
windsnelheid. 

Potentiële windsnelheid: Welke windkracht op 10 meter hoort bij een bekende windkracht op x m. 

Om de potentiële windkracht te berekenen wordt een formule gebruikt die afkomstig is uit het boekje. 
( xxxxxxxx} van het K.N.M.I. in De Bilt. De berekening houdt rekening met de hoogte, de verplaatsingshoogte, de 
terreinruwheid en de in vullen maximale toegestane windsnelheid. 

Urz=X*Up X= ( ln(z-d}/Zr}/ln(60/Zr}} * (ln(60/ZO }/In( 10/ZO}} 

=hoogte (m} 
d = verplaatsingshoogtes (m} 
Zr = terreinruwheid (m} 
zo = 0,03 
Up =Potentiële windsnelheid (m/s} 
Urz =Maximaal toegestane windsnelheid (m/s} 

In onderstaande grafiek worden 3 windsnelheden getoetst: 

• windkracht 5 (8 m/s} 
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• windkracht 6 (10,8 m/s) 

• windkracht 7 (13,8 m/s) 

De windsnelheden worden uitgezet van 10 tot 100 meter in stappen van 2,5 m. 

Potentiële windsnelheid over hoogte 

0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
N N M M V V ~ ~ ID W ~ ~ 00 00 m m 

Hoogte in m 

Grafiek van de potentiële windsnelheid. (zie bijlage( ... ) vaar een overzicht van windsnelheden in m/s 
versus windkracht in beauforti 

In de grafiek is te zien dat over een hoogte van 100 meter, en dus een verschil van 90 m de windsnelheid met 
ongeveer 2 m/s toeneemt. Dit betekent dat ook de windkracht toeneemt met 1 beaufort. 

6.1.1.2. Hoe vaak komen windsnelheden voor? 

Op de site van het K.N.M .I. zijn tabellen te vinden die percentages laten zien van windsnelheden per uur over de 
periode 1981 tot 2000 op verschillende plekken in Nederland. We baseren onze conclusies op de gegevens van 
vliegveld Rotterdam, op een dag van 6:00 s'ochtends tot 18:00 s'avonds en bekijken een aantal cumulatieve 
gemiddelden. Hoe groot is het percentage windkracht> 5 beaufort per uur gemiddeld? Hetzelfde wordt gedaan voor 
windkracht 6 en windkracht 7. Dit levert de volgende grafiek op: 
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Percentages optredende windsnelheden van 6:00 tot 18:00 
naar uurwaarden van gemiddelde windsnelheid over totale 

periode van 1981-2000, Rotterdam (www.knmi.nlJ 

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Uren 

In 23% van de gemeten dagen was er om 12:00 een windkracht van 5 beaufort of hoger actief. In 7% van de gevallen 
was de windkracht hoger dan 6 beaufort. In 1% van de gevallen was de windkracht hoger dan 7 beaufort. Windkracht 
5 is voor een kraan niet een groot probleem, maar zoals gebleken is uit de grafiek van de potentiële windsnelheid is 
windkracht 5 op 10 m windkracht 6 of hoger vanaf 100 m. De 20% van de windkracht 5 is dus van groot belang voor 
het inplannen van onwerkbare dagen op hoogbouwprojecten die rond de 100 m hoog komen. 

Het gemiddelde van windkracht 5 van 6 :00 tot 18:00 komt op 18%. 
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6.2. 'Tafelbekistingen' is een kraanafhankelijke bouwmethode. Kraancapaciteit 
is op hoogbouwprojecten beperkt. Een kraan is bovendien het duurste stuk 
materieel op de bouwplaats. 

6.2.1. Kraan inzet, kraancapaciteit en kraanonafhankelijke systemen. 

Uit gesprekken met uitvoerders en bouwmethodieken specialisten en voortschrijdend inzichtkan 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 

6.2.2. kosten van een kraan 

In dit project is het van belang om te weten hoeveel een kraan voor een hoogbouwproject kost. Dit is echter een 
lastige vraag omdat elk project verschillend is en daarom een andere kraan vraagt. Dit zit niet alleen in de capaciteit 
van de kraan, maar ook in de soort verankering op de grond, de verankeringen aan het gebouw, het aantal 
optoppingen, extra voorzieningen zoals camera's, de methode van monteren en demonteren, enz. Verder speelt de 
huurtijd ook een grote rol. De kosten van een kraan op een hoogbouwproject is dan ook zeer uiteenlopend. 

Voorbeeldkraan U2 tower 
De onderstaande kosten zijn afkomstig van de afdeling Bouwkosten van BAM Advies & Engineering. 
uitgaande van de kraan die zou worden gebruikt voor het hoogbouwproject in Dublin, de U2 tower, met de volgende 
specificaties: 

• Potain MD 265-365 
• capaciteit: 4500 kg op 50 m 

• snellierwerk met opspoelvermogen van 570m en 652 m. 

• aantal optoppingen: 4 -7 66m, 91m, 226m, 141m. 

• prijs incl. kraanmachinistenlih 

• prijs incl. reclame lichtbak, vliegtuiglam pen, verankeringen, enz 

• prijs incl. machinist & aanpikkelateurs 
• prijs incl. montage en demontage m.b.v. mobiele 200t kraan 

• prijs incl. kraanfundatie 

Vaste kosten: € 129000,-

Huurkosten: € 6600,- per week 

Voor een huurperiode van 106 kalenderweken, totaal: 

€ 828.600,-

Op de volgende pagina de offerte van de kraankosten op de U2-tower. Deze wijken echter van de bovenbeschreven 
kosten af omdat in de offerte geen projectgebonden kosten zoals kraanfundatie zitten. 
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) 

Adres 
P1aats 

!'Alt KA7-PRXOC13 

; MONTAGE I DEMONTAGE I HUUR BOUWKRAAN 

01 maart :Z007 
FTenCate 
AenE Bunnik 
hr Beukers -G van Appeldoorn 
l.al1dmarlc Tower 
lec1and 
Dublin 

Nr. 1 

liiJ005fOl6 

Bouwkraan 
Melk PolaiR 1ype M0265 B J12 lnatort type MD 265-366 
Haakhoogte fase 1 66,2 mtr. Opite!nivo lo.v. Pel! o,oo mtr. 
Haalüloogte fase 2 91,2 mlr. 
Haakhoogte fase 3 118,2 mtr. 
Haakhoogte fase 4 141,2 mtr. 

G~~ e __________________ ~ro~mtr~------------------------------------------------~ 
Benodigde gegever~s voor Mobielekraan keuze 

Opstelnivo Mob.kr. lo.v Peil 
Sprei (hart mobielekraan t.o.v. hart bouwkraan) 
Hijshoogte to.v. op&telnlvo 

MONTAGE 
0,00 mtr. 

20 mlr. 

Zwaarste h slaat max. H · el 
Moble!l<raan cap. 
Hoofdmastlengte 
Puntstuk/Bew lb Ie e 

KpsTEN BEGROTING fase 166,2m AANVOER+ MONTAGE 
TOTAAL ~ 14.932 

Keiloma opstelkeuring jaarliJks 
Eenmalige koaten BAM retlameultlng 

. fase 1 Po(aln MD266 

. fase2 Potaln M0265 

. fase3 Potaln M0265 
Potaln M0266 

Redamellchlbak + VSA 
FundamentverankerilQ MD ~ 

rstortdelen, Polsin ( éénmalg ) 
Kettingtweesprong 3.2t 
Keltfttg1waespr9 5.4t 

~hlnlat: 
lJüîtärtë{(aJI-il tar1ef)~ ___ ...:€:......--=43=,26=--.. 

S1roomverbrulk bij wetkweek van 40 uur ca. 
Alle boven enoemde rl n z1 n ebaaeerd 

€ 1.200 
€ 370 

281. 
1 661 
1 set 
281. 
2st. 

Kosten voor het wrllogan tijderus normala werkdagentlijden 
Werkzaamheden 
lev8111R verankerilg-englneertng-enkerbenen-ankemlam nr 1 
arbekt VIIIBilkeren en de kraan 5 Blementerr-25 m verhogen 
levBillil verankerinfrenglneeling-ankeri:lenen-ankenaam nr 2 
aJbeld verankeran en de kraan 5 elementen=26 m varhogen 
leveren verankemg..englneemg..enkerbenen-ankerraam nr 3 
artleid verankeren en de knlen 5 elem~ m verhogen 
vervangen van de hijskabel ca 7lQn na eenrte opateling 
3 stuks vlegtulgslgnalarings lampen 

13.650 
4.300 

13.650 
4.300 

13.650 
4.300 
41i00 
3.000 

perweek 

perweek 

Totaal 

DEMONTAGE 
0,00 mtr. 

20 mtr. 
141,2 mtr. 

200 ton 
60 mtr. 
0 mtr. 

DEMONTAGE+ AFVOER 
TOTAAl. E 27.278 

€ 1.631 00 

J 
€ 1.723 60 't-.::. a<> f...; e 1.9:16 00 
€ 
€ 
€ 
€ 
E 
€ 

€ 
( 

E 
€ 
€ 

E 

2.108 00 
71,70 
89,01! 

4.300,00 
8;30 

10,60 

2.0®,011· 

"'·()() 306,00 

~;~ : 

1fiöil 

560Kwh 

13650 
4m 

13650 
4300 

13650 
4300 
4500 
3000 

c 61.350 

~} 16 0 fw 
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7. Probleemdefiniërende fase. 
Bewegingen: transleren en roteren 
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7.1. Bewegingen: Transleren en roteren 

De hoofdfunctie en alle deelfuncties hebben te maken met bewegingen. Een beweging kan gezien worden als een 
aanéénschakeling van posities. Posities worden gedefinieerd in het Carthesisch coördinatenstelsel. Dit 
driedimensionale stelsel heeft drie assen, namelijk de x-as, de y-as en de z-as. Een punt in het assenstelsel kan 
beschreven worden door de coördinaten te geven op de x-as, y-as en de z-as. Een beweging is het veranderen van 
posities. Zo kan een punt verplaatsen van bijvoorbeeld (x=-S,y=-S,z=lO) naar (x=S,y=O,z=2) (zie groene pijl in figuur x) . 

y-as 
z-as.---.....,.z 

3 dimensionaal Carteslsch coördinatenstelsel 

Het Cartesisch coördinatenstelsel (www. wikipedia. arql 

Behalve dat een object een andere positie binnen het coördinatenstelsel kan innemen kan een object zelf ook nog 
draaien . Er zijn drie hoofdverdraaiingen, namelijk roteren om de x-as, dey-as en de z-as. 
Om een positie vast te leggen zijn dus zes gegevens nodig: (x-as, y-as, z-as, rot x-as, rot y-as en rot z-as) 
Een beweging langs de x-as, dey-as en de z-as een translatie genoemd en een draaiing rond de x-as, dey-as en de z
as een rotatie genoemd. 

Bewegingen die voorkomen in de deelfuncties en het latere ontwerp worden in dit rapport beschreven in de termen 
translatie en rotatie 

;#bam 
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7.1.1.1. Vrijheidsgraden 

Als een object beweegt op alle zes manieren, dus langs en rond de x-as, y-as en z-as, dan heeft het object zes 
vrijheidsgraden. Elke translatie en rotatie is dan mogelijk . Meestal is het gewenst een bepaald object bewust en 
gecontroleerd een translatie en/of rotatie te geven . De vrijheid wordt dus beperkt. De mate waarin het object de 
vrijheid heeft om te bewegen wordt gedefinieerd in vrijheidsgraden . Mogelijke rotaties en/of rotaties binnen een 
beperkt aantal vrijheidsgraden. 

Eén vrijheidsgraad 

• één translatie 
• één rotatie 

Twee vrijheidsgraden 

• twee translaties 
• twee rotaties 

• één rotatie en één translatie 

Drie vrijheidsgraden 
• drie translaties 

• drie rotaties 

• twee translaties, één rotatie 

• één translatie, twee rotaties 
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8. Probleemdefiniërende fase. 
Deelfunctie 2: Transporteren 
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8.1. Deelfunctie 2: Transporteren 

De kraan is een transportmiddel. De functie transport van het kraanonafhankelijke tafelbekistingsysteem is dan ook 
de belangrijkste functie. Deze functie zal dan ook uitgebreid worden behandeld en opgedeeld worden in enkele 
deelfunctieniveaus zodat op gedetailleerd niveau werkwijzen kunnen worden ontworpen. 

De mogelijkheden voor transport worden bepaald door de hoeveelheid ruimte die er beschikbaar is . Daarbij kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen transport binnen het gebouw en transport buiten het gebouw. Binnen het 
gebouw zijn er twee mogelijkheden op hoogbouwconstructies; Door de kern en door gaten in de vloer. Beiden zijn 
beperkt qua ruimte omdat de kern op een hoogbouwconstructie een belangrijke constructieve rol speelt en het 
vloeroppervlak zo groot mogelijk gehouden zal worden. 

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

De functie transport is opgedeeld in drie subniveaus: 

1. trajectniveau 
2. bewegingniveau 
3. werktuigniveau 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 

'*bam 
utllltt'ltsbou N 

38 



Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting ,.,bam 
utDitei~b< 

8.1.1.1. Deelfunctieniveau 1: het traject 

Het tweede deelfunctieniveau is het trajectniveau en bestaat uit: 

• horizontaal transporteren (onder vloer uit) (1) 

• verticaal transporteren (hoogteverschil overbruggen) (2) 

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

1. 2. 3. 
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8.1.1.2. Deelfunctieniveau 2: bewegingen 

Nu het traject opgedeeld is in drie deelfuncties worden deze ook opgedeeld in verschillende soorten bewegingen die 
optreden of zouden kunnen optreden. 

• transleren {1.) 

• roteren (2 .) 

Transleren 
Een translatie is een verschuiving waarbij ieder punt van een vlak of ruimte over dezelfde vector verschoven wordt. 
Het vlak of ruimte roteert niet. 

Roteren 
Rotatie is de beweging van een vlak of ruimte zelf om een as. Een ruimte heeft 3 assen waar het om kan roteren. 

2. 

Transleren en roteren kan ook gelijktijdig. Zo kan de tafel een bepaald traject afleggen waarbij het ook nog om een of 
meerdere assen draait. 
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8.1.1.3. Deelfunctieniveau 3;werktuigniveau 

Transleren en roteren zijn twee soorten bewegingen. Deze kunnen op werktuigbouwkundig niveau weer worden 
onderverdeeld in drie 'functies' die ervoor zorgen dat een object kan bewegen. Per functie kan dan een werkwijze 
worden ontworpen. 

• aandrijven 

• overbrengen 
• minimaliseren wrijving 

aandrijven 

Met aandrijven wordt de krachtbron bedoelt die een object een beweging geeft. In dit onderzoek wordt de motor die 
de beweging verzorgt gezien als de aandrijving. 

overbrengen 

De beweging van de aandrijving is niet meteen de beweging van het object. Vaak moet de beweging omgezet worden 
in gewenste richting, krachten/of snelheid . We onderscheiden een overbrenging die de beweging van de aandrijving 
omzet in de beweging van het object 

minimaliseren van de wrijving 

Tussen twee bewegende objecten waarbij die twee objecten contact maken treedt wrijving op. Om een object een 
beweging te geven is het van belang deze wrijving zo veel mogelijk te beperken zodat de aandrijving minder krachtig 
hoeft te zijn. Zo zorgen wielen bijvoorbeeld voor het verminderen van de wrijving tussen twee objecten waardoor een 
object makkelijker kan bewegen ten opzichte van een stilstaand object. 

voorbeeld : 

1. aandrijving : 
2. overbrenging: 
3. minimaliseren wrijving: 

Daan Aldenberg 
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9. Werkwijzenbepalende fase. 
Inventariserend literatuuronderzoek naar methoden en technieken 
voor het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 
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9.1. Inventariserend literatuuronderzoek naar methoden en technieken voor 
het kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem 

Dit hoofdstuk dient als inventarisatie voor mogelijke werkwijzen voor een kraanonafhankelijke tafelbekisting. Het 
onderzoek is voor het grootste deel literatuuronderzoek naar bestaande systemen systemen/concepten die van 
belang kunnen zijn voor een kraanonafhankelijk tafelbekistingsysteem. Zo zal het onderzoek beginnen met methoden 
voor het realiseren van gebouwen en steeds meer inzoomen naar systeemniveau en objectniveau . Voor het 
onderzoek zijn een aantal onderzoeksvragen (per functie) geformuleerd: 

Onderzoeksvragen 

Het bouwen van vloeren op hoogbouwprojecten 

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

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

gestorte vloer op hoogbouwconstructies? 

Onderzoeksvragen per functie 

Ontkisten 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de bouw toegepast of zouden kunnen worden toegepast om een 
horizontale bekisting 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? 
• Welke technieken worden in de bouw toegepast om een oppervlak te roteren? 
• Zijn er systemen in de 'praktijk' die een translatie en of rotatie kunnen maken die overeenkomt met het 

transporttraject van de tafelbekisting? 

• Welke technieken van 'aandrijvingen' worden toegepast om een platform met ondersteuning te laten 
bewegen? 

• Welke technieken van 'overbrengen' worden toegepast om een platform met ondersteuning te laten 
bewegen? 

• Welke technieken worden toegepast om een object te laten bewegen ten opzichte van een stilstaand object 
waarbij er zo weinig mogelijk wrijving ontstaat tussen het bewegende object en het stilstaande object? 
Oftewel; technieken voor het minimafiseren van de wrijving. 

Positioneren 

• Welke uitvoeringstechnieken worden toegepast in de (bouw) 'praktijk' om een platform te positioneren in de 
x-, yen z- richting binnen een gestelde tolerantie? 

• Welke tolerantie kan gehanteerd worden voor het positioneren van een tafelbekisting? 

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

Aanhelen 

• Welke uitvoeringstechnieken worden in de (bouw) 'praktijk' toegepast om twee platformen aan te helen? 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2. Uitvoeringstechnieken voor het bouwen van betonnen hoogbouw 

constructies 

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

Om te onderzoeken welke methoden er bestaan om vloeren te maken op hoogbouwconstructies zal eerst nagegaan 
moeten worden welke methoden er bestaan om een geheel gebouw te maken. Vanuit de totale uitvoeringsmethode 
komt natuurlijk de methode voor een deel daarvan. In het komende hoofdstuk daarom een kort overzicht welke 
methodieken er bestaan om hoogbouwconstructies te bouwen of welke eventueel te ontwerpen zijn. Daarna zal er 
worden ingegaan welke methoden er bestaan om horizontale constructiedelen te bouwen in beton op 
hoogbouwconstructies. 

Bouwplaats 

Constructie 

Onderbouw 
Verticale 

constructie 

;#bam 
utiliteitsbouw 

Staal/beton 

Uitvoering 
Hoogbouw gebouw 

Daan Aldenberg 

Gevel 

Afbouw 

Oplevering 

Bovenbouw 

Horizontale 
constructie 

Technische Universiteit Eind hoven 

Beton 

44 



Bijlagenrapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2.1. Traditioneel: Van onder naar boven 

De meest bekende en op het eerste gezicht meest logische methode is om een gebouw van onder naar boven te 
bouwen. Op de reeds geproduceerde constructie worden de volgende constructiedelen geproduceerd. Op deze 
manier groeit het gebouw naar zijn uitgangstoestand. 

- climbing farm sequence 
- 3 levels behind climbing farm: column oor ~ence 
- 3 levels behind columns/tloor sequence: steel construction 

9.2.1.1. Gescheiden processen 

Een beproefde strategie bij van onder naar boven bouwen is het proces van 
de hoofdconstructie op delen in meerdere gescheiden processen. Als de 
deelprocessen van de hoofdconstructie samengevoegd worden moeten deze 
processen door omvang en de daarmee te maken hebbende logistieke 
problemen vaak in serie worden toegepast. Het in serie laten verlopen van 
processen is tijdrovend. Om deze reden scheidt men de processen in 
dee lprocessen en worden deze gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar 
uitgevoerd. Een bekend voorbeeld is het toepassen van een klimbekisting 
voor kernwanden en 3 bouwlagen lager het proces voor vloeren en 
kolommen. Het aantal combinaties van gescheiden processen is oneindig. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2.2. Van boven naar onder bouwen 

Er zijn enkele methodieken ontwikkeld om hoogbouw gebouwen van boven naar onder te bouwen. Hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen bouwwerkzaamheden die op grond niveau plaatsvinden en het daadwerkelijk 
bovenaan beginnen en naar onder toe bouwen. Met beide methoden wordt eerst het dak geproduceerd en daarna 
onderliggende vloeren. 

9.2.2.1. Waarom niet? 

Alle methoden van boven naar onder hebben gemeen dat er heel vroeg in het bouwproces gegevens bekend moeten 
zijn van de installateurs, indeling, constructie, enz. Een reden waarom onderstaande methodes niet veel meer 
worden toegepast is omdat de huidige bouwmarkt zich kenmerkt door snelle ontwikkeling van gebouwen. Als 
eenmaal bekend is dat er gebouwd zal gaan worden moet het ook zo snel mogelijk beginnen. Bij de start bouw zijn 
gegevens voor de bovenste verdiepingen meestal nog in ontwikkeling. Daarbij komt ook nog dat de traditionele 
methode van onder naar boven een beproefde en veilige methode van bouwen is. Desondanks hebben onderstaande 
technieken grote voordelen en hebben ze bewezen winstgevend te zijn voor de aannemer. 

9.2.2.2. Sink mould 

(ir. P.A. Erkelens, Bijzondere Uitvoeringsmethoden) 

werkwijze 
Het sink-mould systeem is afkomstig uit de Verenigde staten en is te vergelijken met een omgekeerde lift-slab. Om 
een gebouw volgens deze methode te maken worden eerst vier kernen met behulp van een gljibekisting of 
klimbekisting gebouwd. Deze kernen vormen de hoekpunten van het gebouw en kunnen gebruikt worden voor liften, 
trappen en installaties. 

Na het fabriceren van de kernen bouwt men een enorme wafelvormige bekisting die rust op de vier kernen. De 
dakvloer wordt als eerste gestort, de bekisting vormt een enorme zeer stijve casette vloer die op de vier hoekpunten ( 
kernen) kan rusten. (ir. P.A. Erkelens, Bijzondere Uitvoeringsmethoden- Liftslab lil) 

Nadelen systeem 
Een spectaculaire methode maar met erg veel nadelen. Het grootste nadeel aan deze methode is dat het erg veel 
eisen stelt aan het ontwerp van het gebouw. Een gebouw met stabiliteitskernen op de hoekpunten is nog nooit 
voorgekomen in Nederland en ook internationaal is dat heel zeldzaam. Andere nadelen zijn de extra stijve vloer, de 
gigantisch stijve bekisting, de transportstroom van materialen en het grote interval tussen ruwbouw en afbouw 
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Bijlagen rapport : Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2.2.3. Jack-bloek 

werkwijze 
De jack-bloek methode is een methode die door de toenmalige Hollandsche Beton Mij N.V. vanuit Engeland in 
Nederland geïntroduceerd is. In totaal zijn er 12 gebouwen gerealiseerd met de spectaculaire methode waarbij men 
kraanloos, weersenafhankelijk en arbeidsvriendelijk gebouwen kan realiseren. 

De methode gaat uit van boven naar onder bouwen waarbij men eerst op begane grond niveau het dak produceert 
met een vaste stevig uitgevoerde vloerbekisting. Ter plaatse van de kolommen en kern staan vijzels die blokken en 
kolommen omhoog drukken. De blokken vormen de kernwanden die eenmaal op hoogte en gemonteerd aan de vloer 
de uitgeharde vloer omhoog drukken. Zo komt de vloer los van de vaste bekisting . Onder elke kolom blokken staat 
een vijzel, die men apart kan bedienen. Hierdoor is het mogelijk steeds een blok toe te voegen in het proces. De 
blokken worden in horizontale richting verbonden met spanstrengen en delen van de kern worden naderhand 
gestort. Dit hele proces vindt continu plaats op de begane grond. Het gebouw groeit dus letterlijk uit de grond. 
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Voordelen jack-bloek 
De bouwmethode is volledig weersenafhankelijk en kraanonafhankelijk. De gevel-dak fase en afbouw zitten zeer dicht 
achter de ruwbouw aan waardoor het gebouw zeer snel gebouwd wordt . Alle bouwwerkzaamheden vinden plaats in 
een werkplaats-omgeving. Dit komt de productie en veiligheid ten goede. Complexe gevel en plattegrond vormen zijn 
technisch mogelijk met het jack-bloek systeem. 

Nadelen jack-bloek 
De nadelen van jack-bloek zijn dat het een uitgekiende voorbereiding vereist en dat in een vroeg stadium tekeningen 
geheel definitief moeten zjin. Groot nadeel is ook de gelijk blijvende grote wanddikte van de kernwanden. Ander 
nadeel is dat er geen markt bestaat voor het materieel wat benodigd is voor het jack-bloek systeem. Of het materieel 
zou gekocht moeten worden en op X projecten moeten worden afgeschreven. Of het materieel moet gehuurd 
worden bij een gespecialiseerd bedrijf zoals Mammoet. Het is onbekend wat de mogelijkheden zijn. Commercieel is 
de methode ingeslapen . 
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Bijlagenrapport De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2.2.4. lift-slab 

Werkwijze 
Uh-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 lift-slab 
De stalen kolommen hebben een vaste vorm en bevatten voorzieningen voor het klimmen. Veel hydraulica benodigd 
voor het klimmen van de vloeren. 

Voordelen lift-slab 
Een voordeel is dat de vloeren op een vaste locatie onder eventueel meer geconditioneerde omstandigheden kunnen 
worden gebouwd. 

Een BAM project in Almere war met de lift-slab techniek gebouwd wordt. (www.paulkoooen.nl/ 
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Bijlagenrapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.2.3. Fictieve methoden Van boven naar onder 

Hieronder een fictieve methode om een hoogbouw constructie te bouwen. 

9.2.3.1. Slide-Sink Mould. variant op de sink-mould 

werkwijze 
Een alternatieve methode van Sink Mould en wellicht meer toegepast op de Nederlandse bouw markt is de volgende 
methode. Het principe is erop gebaseerd dat de glijbekisting die gebruikt wordt voor de kernen en kolommen ook 
gebruikt zal worden om de vloer te storten. 

1. Kern en kolommen worden met een glijkist 
gegleden. Tussen de kolommen worden lichte 
sta bi I i te itsvoorz ieningen aangebracht. 

2. De glijkist wordt omgebouwd tot vloerkist. Met 
klimrailenen hydrauliek kan de glijkist naar 
beneden klimmen . 

3. De vloerkist produceert op de weg naar 
beneden elke 3 dagen een vloer. Bij elke 
vloerproductie worden stabiliteitsvoorzieningen 
onder de vloer verwijderd zodat de kist verder 
naar beneden kan klimmen. Beneden wordt de 
kist met klein materieel afgebouwd en 
afgevoerd. 

Voordelen systeem 
Snelle methode van een ruwbouw skelet bouwen. In 30 dagen worden de kern en kolommen gegleden. De kist wordt 
in een week omgebouwd en dan wordt elke 3 dagen een vloer gestort. Omdat de vloeren niet belast worden en 
alleen zichzelf hoeven te dragen is de bouwtijd sneller. Gevel wordt van boven naar beneden gebouwd, wind en 
waterdicht van boven naar beneden, afbouw ook van boven naar beneden. Deze hebben dus geen last van de 
ruwbouw cyclus. 

Nadelen systeem 
Net als bij het gewone sink -mould systeem is het grote nadeel het grote interval tussen ruwbouw en afbouw wat 
ontstaat door met de bovenste vloer te beginnen. Verder probleem is de goederenstroom, (kraanafhankelijk bouwen) 
en dus de weersafhankelijkheid. Ook een groot nadeel zijn de vele stabiliteitsvoorizeiningen om de kolommen stabiel 
te houden tijdens het glij proces. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.3. Uitvoeringstechnieken voor in het werk gestorte vloeren op 

hoogbouwconstructies 

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

9.3.1. Het oppervlak opdelen in elementen 

Een betonnen vloer zou gezien kunnen worden als een oppervlak. Bij een in het werk gestorte vloer gaat het voor het 
storten eerst om het bekisten van een vloer. De bekisting heeft de functie om het te storten beton te vormen en 
ondersteunen. De bekisting voor een vloer is een tijdelijk te bouwen oppervlak. Deze bekisting zou logischerwijs even 
groot kunnen zijn als de te bouwen vloer. Vanwege allerlei constructiedelen is dat echter onmogelijk en kiest men 
meestal ervoor de vloerbekisting op te delen in kleinere elementen. In welke mate de vloerbekisting wordt opgedeeld 
in kleinere elementen is afhankelijk van verschillende factoren. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.3.1.1. Snel bouwen met grote elementen 

Het bouwen met grote elementen verkleint het aantal handelingen 
en is daarom een geschikte manier om bouwtijd te versnellen. Grote 
elementen hebben ook grote massa en vragen om groter en sterker 
materieel voor het transport. De toepassing van grote elementen 
heeft alleen zin als het meerdere keren op dezelfde wijze ingezet 
kan worden. Een belangrijke factor bij het inzetten van grote 
elementen is dan ook de herhaling. 

9.3.1.2. Snel bouwen met kleine elementen 

Het bouwen met kleine handzame elementen verkleint de 
afhankelijkheid van transportmaterieel maar zal meer arbeid nodig 
hebben om dezelfde bouwsnelheid te behalen. Het bouwen met 
kleine elementen zorgt wel voor meer vormvrijheid en is daarom 
geschikter voor eenmalige inzet en herhalende vloeren die van vorm 
veranderen. Beperkte ruimte kan ook een argument zijn om kleine 
elementen toe te passen 

Een andere reden voor het opdelen in kleinere elementen is de 
routing. Als het bouwen van grote constructiedelen opgedeeld kan 
worden in kleinere delen kan het misschien beter gecombineerd 
worden met andere kleinere constructieactiviteiten. Deze kunnen 
dan parallel lopen in een planning waardoor een snellere bouwtijd 
gehaald kan worden. 

De keuze voor opdeling van elementen heeft te maken met zes 
factoren: 

• arbeidskosten 

• materieelkosten 

• ruimte 

• vormvrijheid 

• aantal inzetten 

• routing 
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Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;'~bam 

9.3.2. Uitvoeringstechnieken voor het maken van een vloer (Van onder naar boven) 

In de praktijk zijn een aantal toepassingen van bekistingsystemen die verschillende element groottes aanhouden. Van 
klein naar groot 

• Traditionele bekisting 
• Valkopsysteem met bekistingpanelen van+/· 800 cm x 1500 cm. 
• Tafelbekisting modules 

• Grote Tafelbekistingen 

Uitvoering 
Hoogbouw gebouw 

Balkenvloer 

Vlakke vloer 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.3.3. 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. In vroeger jaren werd de bekisting 
opgebouwd uit grof baddinghout, in deze tijd bestaat de traditionele bekisting uit de bekistings onderdelen waar 
bijvoorbeeld tafelbekistingen ook uit gefabriceerd zijn. Schroefstempels, IPE 140 liggers, H-20 dragers en multiplex 
bekistingplaten. Omdat de bekisting uit losse elementen bestaat is deze zeer flexibel in vorm. Vrijwel elke vorm is 
ermee te maken. Groot nadeel van de traditionele bekisting is dat het ontkisten en bekisten een zeer tijdrovend en 
arbeidsintensief proces is. Het toepassingsgebied is daarom enkel voor kleinere oppervlakten, extreme betonvormen 
of op bouwplaatsen waar de tijden/of arbeid niet kritiek is. 

gewicht van traditionele houten bekisting: 

• schroefstem pel: 20 kg/st. 

• IPE 140 ligger: 13,2 kg/m 

• H-20 drager: 5 kg/m 

• multiplex bekistingplaat 10 kg/m 

Totale gewicht per vierkante meter hangt af van betondruk en daaruit volgend het ontwerp van de bekisting. 

Opbouw van traditionele bekisting bestaande uit DOKAf/ex elementen: H-20 dragers. schroefstempels en DOKA 

bekisingsplaten. 
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Bijlagenrapport De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.3.4. Valkopsysteem 

Het valkop systeem is erop gebaseerd dat de stempel kan blijven staan als de bekisting platen of panelen worden 
ontkist. Hierdoor is er maar één set bekistingpanelen nodig en kunnen de stempels fungeren als doorstempeling, 
zonder dat er herstempelt moet worden . De panelen zijn allemaal lichter dan 15 kilo dus is het gehele systeem 
handmatig toe te passen zonder toevoeging van hefmaterieeL Het systeem is dus kraanonafhankelijk te noemen. Het 
systeem is verder geschikt voor afwijkende vloervormen of eenmalige inzet . 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 . Er bestaan verschillende soorten toepassingen die allemaal bestaan uit 
maximaal vier elementen : 

• Valkopstempel 

• Liggersen kinderbint 

• Plaatmateriaal 
• Gecombineerd element van ligger en plaatmateriaal in één. 
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Het valkop systeem. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Argumenten voor toepassing van het valkop systeem: 

• Lage arbeidskosten 
• Groot materieel niet beschikbaar of te duur 

• Eenmalige inzet 

• Vloervelden van vorm veranderen 
• Beperkte ruimte 

• 

Hieronder enkele illustraties van het valkopsysteem toegepast op het project: Burj Dubai in Dubai. 

figuur: De Burj Dubai ( www.meva.de) 

Arbeid MEVAdeck op Burj Dubai 
Met 3000 m2 aan MEVA-deck vloeren (valkop systeem) wordt de in 
totaal 224.808 m2 aan vloeroppervlak van de Burj Dubai 
gerealiseerd. De cyclus van de in te zetten bekisting is maar 3 
dagen, wat erg snel is voor deze proporties. Hetbe-en entkisten zal 
gebeuren in ongeveer 2 dagen. De door MEVA gehanteerde norm 
voor be-en entkisten is 0,35 mu/m 2

• Uitgaande dat er 10 uur per 
dag gewerkt wordt is er een ploeg benodigd van meer dan 50 man 
om te be-en ontkisten. Transport, vlechten en storten komt er nog 
bij. De argumenten om dit systeem toe te passen zijn de lage 
arbeidskosten, de harde wind op grote hoogte, en de dure 
'kraantijd' 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.3.5. Tafelbekistingen 

• module tafelbekistingen 
• grote projectgebonden tafelbekistingen 

9.3.5.1. Module tafelbekistingen 

De bekisingsleveranciers hebben allemaal tafelmodules in het assortiment. Tafelmodules zijn bekistingsdelen 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. Randtafelbekistingen 
worden ook vaak gemaakt uit tafelmodules. 
Modulematen van de DOKArnatic table: 

• modules van 4,0 x 2,0 m, 4,0 x 2,5 m, 5,0 x 2,0 mand 5,0 x 2,5 m 

Gewicht van een tafelmodule: 

1x DOKArnatic tafelmodule 2500 mm x4000 mm: 
4x DOKA stempel Eu rex 30-350: 
Totaal: 

515 kg 
102 kg 
617 kg 

loopsteiger om vloer 

ruimte voor randkist 

• vaste beveiliging 

Randtafels op project Egeroat toren van G&S bouw 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Argumenten voor de toepassing van tafelbekistingmodules 

Tafelmodules zitten tussen de grootte van valkop panelen en grote projectgebonden tafels in. De tafels zijn zo 
gedimensioneerd dat ze met een relatief kleine ploeg 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: 

• vaste beveiliging 
• vast loopsteiger voor randkist en andere werkzaamheden 

• 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 

Ontkisten en transporteren met een hefkar 
Op de onderstaande foto's wordt de tafelmodule, toegepast als 
randtafelbekisting, ontkist met een karretje. Door middel van 
handvijzels kan de tafelbekisting loskomen van het betonoppervlak. 
Het karretje neemt het gewicht over en met mankracht wordt de tafel 
horizontaal getransporteerd naar de uitsteeksteiger aan de vloer. De 
uitsteeksteiger is met behulp van de kraan tijdelijk aan de vloer 
gehangen. Het rijden op de vloer is een tijdrovend proces omdat er 
meestal veel obstakels liggen en het betonoppervlak nooit perfect 
gladgestreken is zodat het verrijden van het karretje arbeidsintensief 
is. Op het uitsteeksteiger wordt de tafelmodule met de kraan opgepikt 
met hijsbanden of een viersprong. De bekistingleveranciers hebben 
ook elektrische karretjes voor het vervoeren van tafelmodules. 

De tafel ap de uitsteek steiger, klaar vaar verticaal transpart 

Daan Aldenberg 

Ontkisten met de handvijzels 

De randtafel getransporteerd met de kraan. 
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9.3.5.2. Grote projectgebonden tafelbekistingen 

Grote tafelbekistingen zijn bedoeld om de hoeveelheid arbeid van het be- en entkisten tot een m1mmum 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. 

Gewicht van een tafelbekisting uitgaande van de volgende specificaties: 

• bekistingsplaten: 

• stalen IPE 140 liggers: 

• houten H-20 dragers h.o.h . 300 mm: 

• betonbadding 

• Schroefstempel Ga 1800-3000: 

• steigerpijpen : 

• koppeling kruis-Ver!, Bout 

• randkist (bekistingplaten) : 

• baluster 

• steigerdelen (hout) 

De onderstaande tafel is 5,2m x 9m =38m2
: 

• 14 x Schroefstempel Ga 1800-3000 : 

• 100 m steigerpijpen: 

• 60 st. koppelingen : 

• 14,6 m IPE 140 dragers: 

• 104 m H-20 dragers: 

• 38m 2 bekistingplaten: 

• 5,3 m rand kist: 

• 2 balusters: 

• 15,3 m steigerdelen: 

• overige koppelingen (schatting) 

• Totaal gewicht: 

Daan Aldenberg 

10 kg/m 2 

13,2 kg/m 
5 kgfm 

4,3 kg/m 
15,7 kg 

3,8 kg/m 

1,5 kg 
7,5 kg/m 
10 kg 

5 kg/m 

210 kg 

380 kg 

90 kg 
193 kg 

520 kg 

380 kg 
40 kg 
20 kg 

77 kg 

200 kg 

2110 kg 
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Argumenten voor toepassing grote projectgebonden tafelbekistingen 

• 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 
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9.3.5.3. Bijzondere toepassingen van tafelbekistingen 

Aluminium tafels 

(www. brandscaffold.com) 
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. Omdat gewicht een 
knelpunt zou kunnen zijn bij een kraanonafhankelijke tafelbekisting is het toepassen van het aluminium systeem een 
goede optie. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de gewichten precies zijn van de elementen en of het 
kostentechnisch interessant is. 

" ·~~ 

Item No. Metric Imperia! 
r-.. k. - ---i 
'--l r 8~ 2.75 m/16.5 kg 9 ft./36 lb. 

15 3.20 m/19. 2 kg 1 0.5 ftJ42 lb. 

16 3.66 m/21.9 kg 12 fl.f48 lb 1 
l 

14 4.27 m/25.6 kg 14 ft ./~6 lb. • 
! 

12 4.88 m/29.3 kg 16 ft./64 lb. 

11 5.49 mf32.9 kg 1 8 ft/72 lb. ) 
3739 6.41 m/38.5 kg 21 ft./84 lb. UI..('~-·~ 
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Al kus kunststof bekistingplaat 

(www.meva.de) 

De bekende multiplex bekistingplaten moeten na 10 keer inzet worden vervangen wegens slijtage . Het 
probleem met hout als natuurlijk materiaal is dat het kan rotten, krimpen, uitzetten, beschadigen, verkleuren, 
verslappen enz. Met name met bekistingen die vaak ingezet worden op bouwplaatsen ( bijv. tafelbekistingen) 
is het ombouwen van de kist met een nieuwe set bekistingetsplaten een tijdrovende en dure klus. MEVA heeft 
een kunststoffen bekistingplaat uitgevonden die deze problemen niet heeft. De kunststof plaat is gewoon te 
verzagen en kan bevestigd worden met spijkers, ook reparaties zijn eenvoudig uit te voeren. De kunststof 

Al kus bekistingplaat heeft de volgende specificaties: 

9" 

_l l i 

' T I 

:I I 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 

"bam 
utiliteitsbouw 

I 

J 

./ 

62 



Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

9.4. Uitvoeringstechieken voor het entkisten van een bekisting 

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

Ontkisten wil zeggen het onthechten van het bekistingoppervlak van het betonoppervlak en het verplaatsen van het 
bekistingoppervlak in de z-richting om een speling van minimaal 20 mm te verkrijgen tussen het bekistingoppervlak 
en het betonoppervlak zodat het transporteren niet gehinderd wordt door oneffenheden op het bekistingoppervlak 
of op het betonoppervlak. De deelfunctie ontkisten bestaat uit: 

• Onthechten van bekistingoppervlak van betonoppervlak 

• 20 mm transleren van bekistingoppervlak ten opzichten van betonoppervlak 

9.4.1.1. Ontkisten door stempets 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). Als de betonsterkte dit toelaat is het handig om de 
dag voor het transport de stempels te ontspannen. Door de zwaartekracht zal de bekisting langzaam loskomen. Met 
de kraanafhankelijke tafelbekisting scheelt dit kraantijd. Ontkisten met stempels is een tijdrovend proces omdat alle 
stempels apart naar verkleind moeten worden. 

9.4.1.2. De ontkistinghendel 

Traditionele stempels inkorten voor het 
ontkisten van een tafelbekistingmodule. 

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. 
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Daan Aldenberg 

Door de hendel over te halen valt de bekisting 20 mm naar beneden. Door de zwaartekracht wordt 
het bekistingoppervlak onthecht van het betonoppervlak. 
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9.5. Technieken voor het transporteren van een platform 

9.5.1. Translatie in uitvoeringstechnieken 

• 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? 

HorizontaaI transleren 

9.5.1.1. Het uitrijden en hijsen van tunnelbekistingen 

Het onder de vloer uitrijden en hijsen van tunnelbekistingen kent een andere methode dan het uitrijden en 
hijsen van tafelbekistingen. De BAM heeft twee types tunnelkisten in gebruik waarbij er een klein verschil is bij 

het uitrijden tussen de twee typen. 

Het type heuvelstaal heeft dommekrachten (handvijzels) met wielen op de tunnelkist gemonteerd. Door de 
wielen naar beneden te draaien staat de gehele tunnelkist op wieltjes en is klaar voor het uitrijden. 

Het type 2000 heeft in tegenstelling tot het type heuvelstaal geen gemonteerde wielen . Daarentegen heeft het 

type 2000 een gemonteerde rail die op een hoogte van ongeveer 30 cm van de vloer zit. Op de vloer worden 
blokken met rollers geplaatst. Door aan de domme krachten te draaien zakt de rail op de rollers. Het type 2000 
kan via de rollers naar buiten getransporteerd worden. Het voordeel is dat het type 2000 geen hinder 
ondervindt van een ruwe betonvloer. 

;#bam 
ullllt ltsb• 

De kraan neemt het gewicht van de tunnel over. 

(foto: ir. J. Manders) 

De rail van het type 2000 die steunt op de met 

rollers uitgevoerde blokken.. 

De hook van de lier die ochter de vloer verankerd 

zit. 
(foto: ir. J. Manders) (foto: ir. J. Monders) 

Horizontaal transleren van tunnelkist 

Voor de veiligheid en het tijdelijk ondersteunen wordt er aan de vloer onder de tunnel een uitsteeksteiger 
geplaatst. De uitsteek steiger kan de tunnel tijdelijke steun geven en zorgt voor een veilig werkplatform. 
Achter in de tunnel, tegenover de kant waar de tunnel de vloer uit gaat zit een gemonteerde lier. Door middel 
van een haak tijdig aan de vloer te verankeren trekt de lier de tunnelkist over de rollers of wieltjes naar buiten. 
Zodra de eerste hjisogen onder de vloer uitkomen wordt de kraan aangepikt. Dan wordt de tunnel nog verder 
naar buiten gelierd, totdat de volgende hijsogen tevoorschijn komen. Door middel van een compensatie 
cilinder kunnen de kettingen even strak blijven staan. De tunnel kan er nog verder uitgelierd worden totdat de 
laatste hijsogen tevoorschijn komen en de kraan het gehele gewicht kan overnemen. De haak van de lier kan 
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gedemonteerd worden en de kraan hijst de tunnel het laatste stukje onder de vloer uit. De tunnel wordt met de 

kraan naar de volgende te bouwen locatie getransporteerd . 

9.5 .1.2. Horizontaal transporteren met hefkar 

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

De elektrische kar vaar het antkisten en positioneren van de 
tafelmadules. (www.daka.com/ 

De handmatige kar voor het ontkisten en positioneren van de 
tafelmodules. 

Een palletwagen (http://www.verpakkingshop.ni) 
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9.5.1.3. Hefplatform voor tafelmodules 

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. 

transportsysteem voor de tafelmodules van DOKA. De constructie moet met de kraan naar de volgende verdieping gehesen 
worden. (www.doka.com/ 
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9.5.1.4. Hydraulische klimrails 

Zelfklimmende bekisting 

De zelfklimmende bekisting is een methode om 
kraanonafhankelijk wanden te be- /ontkisten. De 
bekisting hangt aan in de uitgeharde betonwand 
opgehangen schoenen. De bekisting kan hydraulisch 
klimmen via in de schoenen opgehangen rails. Een 
groot voordeel van de klimkist is dat de kist na het 
ontkisten niet afgevoerd hoeft te worden maar op 
het steiger kan blijven staan. 

De klimkist is een veel gebruikte methode om 
processen te scheiden. Zo wordt in de utiliteitsbouw 
een klimbekisting meestal gebruikt om liftkernen te 
produceren. 

Op het plaatje hierboven is de hydraulische 
klimvoorziening te zien. Het principe bestaat uit twee 
verankeringen die om de beurt omhoog gedrukt 
worden door de vijzel en ondersteuning bieden. Op 
het rechter plaatje zijn de slangen te zien die voor de 
olietoevoer zorgen in de vijzels. Op de bekisting staat 
op een centraal punt de pomp en regelunit die de 
vijzels voorziet van de oliedruk. 

Daan Aldenberg 
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Zelfklimmende schutwanden 

Schutwanden is een nieuwe toepassing van het nieuwe RCS Rail Climbing System van PERI.(www.peri.de} 

Schutwanden dienen ter bescherming tegen windinv loeden en als loopsteiger voor de vloerwerkzaamheden. De 
schutwanden beschermen tevens tegen vallende objecten. De beschermingswanden en het steiger hangen aan 
klimrails die met stalen schoenen aan de gevel gemonteerd zitten . Middels hydraulica is het mogelijk de schutwanden 
kraanonafhankelijk een verdieping naar boven te laten klimmen. 
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Tak":g up Mov1ng Climbmg 

Ook MEVA heeft een nieuwe toepassing van schutwanden in de vorm van het nieuwe MGC klimsysteem. 

----
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9.5.1.5. Hefsteigers en bouwliften 

Een hefsteiger is een steiger wat door middel van een tandrad langs een mast omhoog kan rijden. Het steiger vormt 
een veilige werkomgeving voor bijvoorbeeld gevelonderhoud of metselwerk. Op het steiger kan een bepaalde 
hoeveelheid aan materiaal worden opgeslagen. Omdat het steiger tot op de begane grond kan verplaatsen is het 
mogelijk meteen vanaf een vrachtwagen het steiger vol te laden met materialen, het steiger naar de juiste hoogte te 
laten rijden en de materialen te verwerken. 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. Een nadeel van dit soort steigers is dat het gewicht van de lading beperkt blijft. 

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. De toegestane belastingen op de 
constructies zijn relatief laag. Er zijn verschillende typen beschikbaar maar vrijwel allemaal werken ze met 
hydraulische cilinders. 
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9.5.3. Rotatie in uitvoeringstechnieken 

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

9.5.3.1. Horizontale draaitafel 

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

9.5.3.2. Verticaal draaiframe 

Een draaitafel vaar horizontale ratatie 
(www.mammoet.com/ 

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. 

Een draaiframe voor het roteren van prefab metselwerkkaders. 
(foto: E. Tillemans) 

Daan Aldenberg 

Een metselwerkkader in het draaiframe. 
(foto: E. Tillemans) 
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9.5.3.3. 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. 

Een hijsframe voor het roteren van prefab 
tropelemen ten. Het element in verticale 

positie. (foto: 1. Cederhout) 

Daan Aldenberg 

Een hijsframe voor het roteren van prefab tropelementen . 
(foto: J. Cederhout) 
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9.5.4. Referentie systemen voor translatie en/ of rotatie uit de 'praktijk' 

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

9.5.4.1. Lopende band 

Op een lopende band kan een object of een bulk aan kleine objecten snel en over een grote afstand getransleerd 
worden. 

9.5.4.2. Roltrap 

Een lopende bond in een industrieel productie proces 
(www.sovitindu tch. com/ . ./2007 /lopendebond. ipq) 

Bij een roltrap worden platformen zowel horizontaal als verticaal getransporteerd. De reden dat de roltrap dient als 
referentie is omdat de platformen zowel verticaal en horizontaal transleren, en ook roteren. 

(www.kone.coml 

Een roltrap en de mechaniek (www .kone.nll 
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9.5.4.3. Horizontaal en verticaal transporteren met een 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. 

De paternosterlift. Vanwege veiligheid worden de liften niet meer gemaakt. (www.flemming-hamburg.de} 
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9.5.4.4. Garagedeur 

Garagedeuren zijn er in vele typen. Sectionale garagedeuren bestaan uit verschillende secties die ten opzichte van 
elkaar kunnen roteren. De garagedeur gaat open door de secties omhoog te schuiven waarbij ze 90 graden roteren en 
langs het plafond komen te hangen. De secties rijden en roteren langs twee profielen aan beide zijkanten van de 
garagedeur. 

, 

9.5.4.5. Mechanische of hydraulische arm voor translatie en rotatie 

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. Een voorbeeld is de auto-industrie waarbij 
langs een rij auto's elke keer een deur moet worden gepositioneerd en gefixeerd. Dit soort armen zijn zeer duur in 
aanschafkosten en onderhoud. Bovendien vragen ze om een voorprogrammering voor de beweging die ze moeten 
maken. In plaats van mechanisch aangedreven armen kan ook gebruikt worden gemaakt van hydraulisch 
aangedreven armen. Hydraulische armen kunnen meer gewicht aan en zijn daarom geschikter voor het zwaardere 
werk. 
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9.6. Methoden en technieken op werktuigniveau 

9.6.1. Aandrijvingen 

Een object wat in beweging is heeft een aandrijving en een methode voor het overzetten van de aandrijving in 
kinetische energie. De beweging zelf. De krachtbron zorgt ervoor dat de aandrijving in beweging komt. Bij 
verschillende systemen is het soms lastig om krachtbron, aandrijving en de methode tot overzetten van aandrijving in 
beweging te onderscheiden. Sommige systemen hebben geen aandrijving, zoals een zeilboot, die zijn beweging direct 
uit de krachtbron haalt. Het doel van dit hoofdstuk is het opsommen van een aantal bruikbare aandrijvingen en een 
duidelijk verschil maken tussen daadwerkelijke aandrijvingen en methoden voor het overbrengen van bewegingen 

• Welke technieken van 'aandrijvingen' worden toegepast om een platform met ondersteuning te laten 
bewegen? 

9.6.1.1. Mechanische aandrijvingen 

Aandrijvingen maken altijd een roterende beweging. Als een herhalende translerende beweging vereist is moeten er 
voorzieningen worden toegepast om het roteren over te zetten in transleren. 

Verbrandingsmotor 

Een verbrandingsmotor werkt door bij verbranding van een brandbare stof een hoge druk te creëren. De druk zet een 
zuiger of schoep in beweging die vervolgens een as in beweging kan zetten. Er bestaan verschillende 
verbrandingsmotoren die functioneel zijn op verschillende toepassingen. 

Dieselmotor 
Een veelgebruikte verbrandingsmotor voor continue beweging is de dieselmotor. De dieselmotor is in staat zeer 
krachtige bewegingen te produceren en wordt daarom veel gebruikt in de industrie en in de transport sector. Een 
dieselmotor functioneert slechter als de snelheid de hele tijd aangepast moet worden, en een goed werkende 
versnellingsbak is nodig om snelheden aan te passen. 

Voordelen : 
• krachtige continue beweging 

Nadelen: 

• versnellingsbak en inefficiënt bij wisselende bewegingen 

Elektromotor 

Een elektromotor werkt op elektriciteit. Door een draaibare spoel onder stroom te zetten wordt een magnetisch veld 
gecreëerd. Door omliggende magneten wordt de spoel gedwongen te draaien en ontstaat kinetische energie. Ook de 
elektromotor is in staat zeer krachtige bewegingen te produceren en wordt veel gebruikt in de industrie en transport 
sector. Een nadeel van de elektromotor is dat deze een vaste elektriciteitsbron moet hebben omdat elektriciteit nog 
steeds niet efficiënt is op te slaan. De elektromotor is daarom alleen rendabel bij een vaste elektriciteitsbron. 

Voordelen : 
• geen versnellingsbak nodig 
• krachtige beweging 

Nadelen : 

• elektriciteitsbron nodig 
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Een electramotor 
(www.o-k-i. nl(im oqes/elektromotor. jpq) 

Combinatie verbrandingsmotor en elektromotor 

Een dieselmotor 
(http://www. qleisbou

welt.de/grofix/bilder/motorkun 
de/dieselmotor.jpg) 

In een zogenaamde dieselektrische motor worden de voordelen van beide motoren gebruikt om de nadelen weg te 
strepen. Zo is een elektrische motor voordelig omdat deze makkelijk in het aantal toeren kan wisselen. Een technisch 
ingewikkelde versnellingsbak is dus niet nodig. Het nadeel van de elektromotor is zoals boven beschreven de 
elektriciteitsbron. In de dieselelektrische motor wordt de elektriciteit opgewekt door een dieselaggregaat wat continu 
kan bewegen en daardoor een hoog rendement kan halen. De elektriciteit kan eventueel in accu's worden 
opgeslagen. 

Toepassing: 
• De meeste diesel aangedreven locomotieven van de spoorwegen 

• schepen 

Voordelen 

• het gebruik van elektromotoren voor mobiele toepassingen 

Nadelen 
• Bij het gebruik van meerdere aandrijvingen gaat energie verloren 
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9.6.1.2. Biologische aandrijvingen 

Onder biologische aandrijving wordt menskracht verstaan. De mens beschikt over denkvermogen waardoor het in 
staat is verschillende bewegingen te maken die samen een activiteit vormen. Zo is de mens niet alleen een aandrijving 
maar meer een transportmiddel. Zo is de activiteit timmeren een samenspel van verschillende translaties en rotaties 
die de hamer een beweging geven. De mens is zeer flexibel waardoor het in te zetten is voor zeer gecompliceerde 
activiteiten. Mankracht of in de bouwindustrie arbeid genoemd is nog steeds de meest voorkomende toepassing voor 
het transporteren van bouwmateriaal en materieel. 

Voordelen: 

• flexibel 
• denkvermogen 

Nadelen 
• beperkte kracht 
• beperkte snelheid 

• Europese arbeidskosten zijn hoog 
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9.6.2. Technieken voor het overbrengen van kracht voor translatie en/ of rotatie 

• Welke technieken van 'overbrengen' worden toegepast om een platform met ondersteuning te laten 
bewegen? 

In dit hoofdstuk worden drie groepen onderscheiden: 

• pneumatische overbrenging (gassen) 

• hydraulische overbrenging (vloeistoffen) 

• mechanische overbrenging (bewegende mechanieken) 

9.6.2.1. Pneumatische overbrenging 

Pneumatiek wordt vaak gezien als aandrijving maar is in feite het overbrengen van energie door gassen. Door gassen 
onder druk te zetten met een compressor kunnen deze gassen bijvoorbeeld een cilinder in beweging zetten. 
Pneumatiek wordt veel gebruikt in klepstandstellers om kleppen in een productieproces te sturen. In de bouw wordt 
pneumatiek vaak toegepast als energievoorziening voor zwaar handgereedschap, zoals sloophamers. De reden 
hiervoor is dat de meganiseken 
Grote voordelen van pneumatiek is de lage kostprijs, de eenvoudige aansturing en de betrouwbaarheid. 

een turbo compressor voor een vrachtwagen 
(www. wikipedia. orqJ 

Toepassingen van pneumatiek: 
• luchtdruk door middel van compressor 

• pneumatische cilinders 

• zuignappen 

Voordelen: 

• lage kostprijs systeem 

• eenvoudige aansturing 
• betrouwbaarheid 
• slangen waar lucht doorheen gaat zijn flexibel-7 geschikt voor bewegende constructies 

• geen overlast bij lek in systeem 

Nadelen: 

• geen continue beweging 
• geluidshinder 
• kracht is beperkt 

• gebruik kost veel energie 
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9.6.2.2. Hydraulische overbrenging 

Vaak wordt hydrauliek ook als aandrijving gezien maar is eigenlijk een methode voor het overbrengen van kracht en 
wordt daarom in dit rapport niet gezien als aandrijving. 

Hydrauliek is een methode om door middel van een vloeistof krachten over te brengen. In de meeste gevallen is dit 
olie. Een mechanisch aangedreven pomp zorgt voor druk waardoor een cilinder in een bepaalde richting kracht kan 
geven. De pomp wordt meestal aangedreven door een elektromotor of dieselmotor afhankelijke van de toepassing. 
De kracht van hydraulische cilinders is afhankelijk van de opgebouwde oliedruk. De toevoer van de olie gaat door 
middel van flexibele slangen waardoor de methode zeer geschikt is voor bewegende systemen. Olie is niet in staat uit 
te zetten of te krimpen waardoor de kracht van hydrauliek in theorie onbeperkt is en geschikt voor zeer zware 
toepassingen. 

Hydraulic Cylinder 

Filter Pump 

'flbam 
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Een hydraulisch systeem (www wikipgdio.orqJ De pomp die zorgt voor de oliedruk in een hydraulisch systeem. (www.wikipedio.orgJ 

Hydrauliek wordt meestal gebruikt in vijzels die moeten zorgen voor grote druk en trekkrachten. Meerdere vijzels 
kunnen samenwerken en door scharnieren in de constructie een hydraulische arm vormen die in meerdere richtingen 
krachtig kan bewegen. Dit is ook mogelijk vanwege de flexibele slangen voor de olietoevoer. Door kleppen in de 
slangen zijn meerdere vijzels met één pomp te besturen. De pomp en het oliereservoir die zorgen voor de druk staan 
dan op een vast punt. Met hydrauliek worden meestal translerende krachten uitgeoefend (trek en duw) en is geschikt 
voor verticaal en horizontaal. 
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Toepassingen van hydraulische vijzels: 

1.) Hydraulische vijzel voor trekken vastgelopen pomp (www.nederhoff.nl/beeld/orojectfotos/Vijzell.ipq/ 2.) Uitklapbare en uitschuifbare 
hydraulische mast op zeiflossende vrachtwagen. 3.) Hydraulische mast van mobiele kroon (.www.roilwoy-technoloqv.com) 4.) hydraulische vijzel voor 
het sponnen van spankabels (www.soantstaal. n/} 5.) Zware hydraulische vijzel voor zwaar hefwerk (.www.mommoet.com) 6.) Hydraulische vijzel op 

klimvoorziening klimkist 

Voordelen 

• olie krimpt niet en zet niet uit: kracht is onbeperkt 
• slangen waar olie doorheen gaat zijn flexibel~ geschikt voor bewegende constructies 
• geen geluidshinder 

Nadelen 

• geen continue beweging 
• lengte van hydraulische cilinder beperkt en daarom niet geschikt voor bewegingen over grote afstand tenzij 

de cilinder zich telkens ergens tegen kan afzetten. 

• lage snelheid 

• bij lek in systeem overlast door olie 
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9.6.2.3. Mechanische overbrenging 

Lieren 

Met kabels en kettingen kan een trekkracht worden uitgeoefend in een bepaalde richting. Met een kabel of ketting 
wordt meestal een translerende kracht uitgeoefend maar kan ook een object doen roteren.Met een hijslier of 
positioneerlier kan een touw, kabel of ketting opgewonden en gevierd worden om een trommel. Voor hijslieren geldt 
een andere veiligheidsnorm en deze zijn meestal voorzien van een automatische rem. Bij positioneerlieren is dit niet 
nodig. 

[] 1 

1.) Elektrische lier voor lichte hijswerkzaamheden (www.adr-spierings.nl), 2) Lier voor anker kettingap schip, 3) 

Elektrische hijslier in torenkraan I www.liebherr.com/ 4) Elektrische hijslier (www.hijsen.nl/ 

Nadelen: 
• geen duwkracht mogelijk 
• liertrommel vraagt veel ruimte 

• geen continue beweging 

Voordelen : 

• geschikt voor snelle bewegingen 

• grote krachten mogelijk 
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tandwielen 

Tandwielen zijn een methode om een roterende beweging over te brengen. Met tandwielen kan bijvoorbeeld van een 
snelle maar zwakke roterende beweging omgezet worden in een langzame maar sterke roterende beweging. Door 
ook tandheugels toe te passen kan de roterende beweging omgezet worden in een horizontale en/of verticale 
translerende beweging. 

tandheugel 
Een tandheugel is een staaf die aan één kant is uitgevoerd met tanden net als op tandwielen. In de tanden van de 
tandheugel kan een tandwiel draaien waardoor de staaf een richting op kan trans leren. 

toepassing 

• stuurinrichting van een auto 

wormwiel 
Een worm kan door te roteren een wormwiel een rotatie meegeven. Andersom kan dit echter niet. Het wormwiel kan 
door rotatie niet de worm laten roteren omdat het blokkeert in de tanden van de worm. 

toepassing: 
• stemmechaniek op gitaar 

• garagedeur 

tandwiel en tandheugel (www.wikipedia.arql wormwiel {boven) en warm (www.wikipedia.orgJ 

Voordelen: 

• continue beweging 
• geen slip 
• geschikt voor zeer snelle bewegingen (tandwielen) 

Nadelen 
• kracht van tandwiel op tandheugel is beperkt 

• snelheid van wormwiel laag. één omwenteling van het wormwiellaat één tand van het tandwiel 
verspringen. 

Assen en stangen 

Met een as kan een roterende beweging worden doorgegeven, vaak in combinatie met kogellagers om de wrijving te 
minimaliseren. 

Een stang kan gebruikt worden om een translerende beweging doorgegeven worden. 
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kettingoverbrenging 

Kettingoverbrengingen zijn geschikt om zeer snelle bewegingen van aandrijvingen door te geven zonder dat daarbij 
slip mag optreden. 

Toepassing: 
• overbrenging van aandrijving naar wiel van (motor} fiets 

Voordelen : 

• continue beweging 
• geen slip 

• geschikt voor zeer snelle bewegingen 

Nadelen 
• veel onderhoud 

riemoverbrenging 

Tussen twee riemschijven is een eindloze riem gespannen die de omwenteling van de aandrijfschijf doorgeeft aan de 
andere. Dit soort riemen wordt vooral toegepast bij zeer snel draaiende machines waarbij slip mag optreden. 
Getande riemen geven overigens minder tot geen slip . 

Toepassing 
• overbrenging van aandrijfas naar ventilator in automotor 

Voordelen : 

• continue beweging 

• geschikt voor zeer snelle bewegingen 
• weinig onderhoud 

Nadelen 

• kan slip optreden 
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9.6.3. Technieken voor het minimaliseren van de weerstand tussen een bewegend en een 
stilstaand object 

• Welke technieken worden toegepast om een object te laten bewegen ten opzichte van een stilstaand object 
waarbij er zo weinig mogelijk wrijving ontstaat tussen het bewegende object en het stilstaande object? 
Oftewel; technieken voor het minimaliseren van de wrijving. 

In dit hoofdstuk worden twee groepen onderscheiden: 

• mechanische toepassingen: Hierbij wordt uitgegaan van een mechaniek die wordt gebruikt om een object 
te laten bewegen langs het stilstaande object 

• chemische toepassingen: hierbij wordt uitgegaan van een stof die wordt toegevoegd tussen twee 
bewegende objecten om de wrijving te minimaliseren. 

9.6.3.1. Mechanische toepassingen 

Wielen 

Door een object uit te voeren met wielen wordt de wrijving tussen object en onderconstructie verminderd en kan het 
met minder energie verplaatst worden. Met wielen kan een horizontale translerende beweging worden veroorzaakt, 
maar kan ook dienen om een object verticaal langs een ander object te laten bewegen. Afhankelijk van de 
ondergrond en de beweging worden wielen in alle soorten en maten uitgevoerd. 

Voordelen: 
• geschikt voor ruwe oppervlakken 
• afstand voor te verplaatsen object onbeperkt 

• zeer snelle bewegingen mogelijk 

• richting van object niet belangrijk 

Nadelen 
• Alle te verplaatsen objecten hebben de wielen nodig 

• Vanwege het kleine contactvlak van wielen op de ondergrond kunnen wielen slecht tegen zeer hoge 
belastingen. Het effect wat optreedt heet vierkante wielen. 

wielen op rails 

Door de wielen in een rail te laten rijden wordt de weerstand nog meer verminderd en kan het object geleid rijden 
waardoor de richting bepaald is. Het toepassen van wielen op rails is geschikt voor hele zware te verplaatsen 
constructies en/of situaties waarbij objecten lange tijd hetzelfde traject moeten afleggen. 
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Toepassing: 

• auto's, fietsen, spoorwegnet, kraanbaan, enz 

Voordelen: 

• door de rails treedt nog minder wrijving op waardoor beweging minder energie kost. 

• zeer snelle bewegingen mogelijk 

Nadelen 

• richtingen van te verplaatsen object staat vast 

• Alle te verplaatsen objecten hebben de wielen nodig 
• Vanwege het kleine contactvlak van wielen op de ondergrond kunnen wielen slecht tegen zeer hoge 

belastingen. Het effect wat optreedt heet vierkante wielen. 

Rollers 

In plaats van een object met wielen te verplaatsen kan er ook voor gekozen worden om vaste wielen op de 
onderconstructie te plaatsen en het object over deze vaste wielen voort te bewegen. In dit geval spreken we over 
rollers. Met rollers kan een object alleen transleren. 

Toepassing voor tafelbekistingen 

Van het Amerikaanse bedrijf Hilman Rollers zijn zogenaamde Flying-form 
rollers verkrijgbaar. De rollers zijn bedoeld om eenvoudiger en sneller 
zwevende tafelkisten (tafels zonder ondersteuning) makkelijker onder een 
uitgeharde betonvloer uit te rijden . De rollers kunnen gebruikt worden op 
constructiedelen of gewoon op de vloer. De capaciteit per roller loopt van 1 
ton tot 8 ton . 

Daan Aldenberg 

TYPtCAL 
FL.ANGE 

MODEL CAPACITY BASE HEIGliT W10TH 
NUMBER [TONS) STVLE (INCHES) (INCHES) 

FFRF-1 1 Fixed 3 4 
FFRP-1 1 Trunnion Pivot 4 4 

FFRF-2 2 Fixed 3 4-6 
FFRP-2 2 T runnion Pivot 4 4-6 

FFRF~ 3 FIXed 3-112 4-8 
FFRP~ 3 Trunnîon PTVot 4-112 4-8 

FFRF-6 6 Fixed 3-112 4-8 
FFRP-6 6 Trunnion Pivot 4-112 4-8 

FFRF-8 8 Fixed 3-112 4-8 
FFRP-8 8 T runnion Pivot 4-112 4-8 
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Een toepassing van rollers is de lopende band. Bij een lopende band zit op de vaste rollers een flexibel platform wat 
om de rollers beweegt. Met een lopende band kunnen heel kleine objecten zoals zand en grind snel getransporteerd 
worden . Met een lopende band wordt een translerende beweging veroorzaakt . 

Voordelen 

• Met enkele rollers kunnen een oneindig aantal objecten getransleerd worden 

Nadelen 
• Objecten moeten in bepaalde richting geleid worden 

• rollers lenen zich niet voor zeer hoge belastingen 

kogellagers 

Kogellagers bestaan uit twee ringen waar ronde kogeltjes tussen roteren. De ringen kunnen zo met weinig wrijving 
ten opzichte van elkaar roteren. Er zijn vele soorten gestandaardiseerde kogellagers die toegepast worden in vrijwel 
alle draaiende mechanieken waar het gaat om een roterende as ten opzichte van een stilstaand object. 

Toepassing: 
• kogellager in fietswiel 

Voordelen 

• Minimaliseert wrijving tussen roterende as en stilstaand object 

Nadelen 

• Kleine beschadigingen in kogellager zijn fataal 

Scharnieren 

met een scharnier kan een object roteren ten opzichte van een stilstaand object. Een scharnier is in de eerste plaats 
niet een techniek om de wrijving te minimaliseren maar zorgt wel voor een zo klein mogelijk contactvlak tussen de 
twee objecten waardoor de wrijving wel zo veel mogelijk beperkt blijft. Met een scharnier kunnen één, twee of drie 
rotaties gemaakt worden. 
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Toepassing 

• deur (één rotatie) 

• vinger-hand (twee rotaties) 
• bolscharnier, trekhaak, scharnier Maaslandkering (drie rotaties) 

Voordelen 

• 

Nadelen 

• geen continue beweging mogelijk 

9.6.3.2. Chemische toepassingen 

Oliën en vetten 

Er zijn talloze spray's, oliën en vetten op de markt om WriJVIng tussen bewegende oppervlakken te beperken. 
Hierdoor kunnen mechanieken makkelijker bewegen en treedt er minder slijtage op. Ze hebben allemaal hun 
specifieke eigenschappen speciaal voor de talloze verschillende toepassingen. spray's voor kettingen, olie voor assen 
en vetten voor kogellagers. Oliën en vetten beperken de ruwheid van materialen en vormen een soort film-laagje 
tussen de ruwe oppervlakken waardoor de oppervlakken bewegen ten opzichten van de olie of vet in plaats van ten 
opzichte van het andere ruwe oppervlak. Oliën en vetten zijn niet weg te denken uit bijna alle bewegende systemen. 

Toepassing: 
• naaimachineolie in de mechaniek van een naaimachine 

Voordelen: 
• mechanieken bewegen makkelijker 

• minder slijtage van mechanieken 

Nadelen: 
• olie en vetten in een mechaniek raken makkelijk vervuild en moeten regelmatig worden vervangen 

Teflon 

Teflon is een plastic met de laagste wrijvingscoëfficiënt en is bijzonder weinig reactief bij aanraking met andere 
stoffen. Vanwege de lage wrijvingscoëfficiënt kan teflon gebruikt worden om twee (zware) oppervlakken langs elkaar 
te bewegen zonder dat er grote wrijving optreedt. 

Toepassing: 

• teflonplaten (3) op betonnen schoenen van uitschuifbaar voetbalveld Gelredome (zie plaatje) 

Voordelen : 

• geschikt om zeer zware constructies over elkaar te bew egen 
• weinig reactief met andere stoffen 

• vaste stof 

Nadelen : 

• hoge materiaa lprijs 

• teflon slijt en moet regelmatig worden vervangen 
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10. Werkwijzenbepalende fase. 
Artikel MEVA Deck op Burj Dubai 
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10.1. ArtikellVIEVA Deck op Burj Dubai 

uc io on 
ri Dubai 

Growing skyward with MevaDec 

BY JENS LU1ZOW-RODENWOLDT 

The unique challenges of constmcting the world's 
tallest building, the Burj Dubai in Dubai. Uniled Arab 

Emir at es. figured heavily in the selection of the fomnvork 
system lor construction of the enormous stmcture's elevated 
slabs. Because the high winds expected at the upper 
storie.s of the building would makelt dangerous to use a 
crane to move formwork trom noor to Hoor, construction 
manager Turner Construction specified a lightweight 
system that couJd be manually repositioned. Because 
MevaDecTM from Meva~ FormworkSystems satislied that 
need, because the MevaDec system ·s drop-head technology 
would allow the project to stay on a very tlght construction 
schedule, and because the MevaDec system's alkusTM 
composite sheets could be reused without the need lor 
replacement during the project, the choice was clear. 

The accompanying photos illustrate these outstanding 
qualilles of the MevaDec Iorming system. These qualities 
are now further enhanced by on-site support provided by 
a team of Meva engineers working from the company's 
Dubai office. 

Although flying forms are common for construction of elevated 
floors in mid-rise structures, wind effects near high-rise 
structures can ereale dangerous handllng conditions. Therefore, 
construction manager Turner Construction needed a crane-free 
forming system for construction of the floors in the Burj Dubai
soon to be theworld's tallest building. Th is nol only reduced the 
potentlal hazards, it freed valuable crane ti111e. Before selection 
of the forming system, mockups like the one shown here we re 
used to demonstra te thatthe MevaDec slab formwork would be 
easy to handle and would provide the desired finish quality. 

Meva's palenled drop-head technology allows early stripping and removal of the for~nin!J deck and beams without removing the 
shores. Because the system allows the drop-down bea111 to be lowered 190 mm (7-1/2 in.) below the slab soffit (more than any other 
system), minimallabor Is required for form removal. 
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Aft er stripping, the hlgh-quality concrete surface provlded by the 
system's composlte plastic sheets Is clearly vislble. Because the 
shores remain In place, panelscan be removed and reused on 
the next level only 3 days after concrete placement. The alkus 
composite sheets that form the panels are so durable that they 
wlll be reused for all154 floors of the building. 

Wlth just flve different parts lncluding the shores with 
drop-heads, prl mary and secondary beams, and panels, the 
slab formwork Is easy to Insta U. 

Daan Aldenberg 
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The modular system automatlcally establlshes the required 
number of shores. By preventlng the installatlon of superfluous 
shores, the system saves time and minlmlzes lnventory . By 
slmplifying lnstallation and inspectlon, the system provides an 
even safer job site. 

Custom-made formwork allows the system to achleve 
asymmetrical geometries. 
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~special, on-site elevator allows workers to move MevaDec formwork elements and shores from one level to the next without 
:he need fora crane. 

The slab formwork plan for Levels 35 to 37 of the Burj Oubai 
lllustrates the versatility of the MevaDec system. 

Daan Aldenberg 

Although worklng at the dlzzying helghts of the upper stories 
of the tower will be a eh allen ge, a single worker can handle 
the simple,Ughtwelght formwork. 
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Selected lor reader Interest by the editors. 

The exceptionally tlght time schedule requires the completion of 
one level every 3 days. By the end of May 2006, the 46th level 
was com pleted successfu lly-exactly on time. 

1 

Meva ploneered the development of the alkus composlte plastic 
sheet made of foamed polypropylene (Layer 3), reinforeed with 
aluminum (Layer 2), and protected wlth a layer of plastic (Layer 1). 
lt has dlstinct advantages over plywood. lt doesn't shrlnk or 
swel~ is water reslstant, and doesn't change shape or slze. In 
the last 6 years, Meva has been using thls lnnovative faclng 
technologyIn all its formwork systems. 

F'ounded in 1970 and still family-owned, Meva was 
the first to develop frame formwork systems made of 
steel and aluminum, with grooved hollow profiles and 
the "assembly loek," which has become a standard 
world~ide. Meva also pioneered the use of slab 
fonnwork applications with flexible drop-head technology. 

Based in Haiterbach, Gennany, in the northern Black 
F'orest, Meva has a full-service entlty in Springfield, OH, 
and a networkof distributors in the U.S. As part of their 
efforts to improve construction work flow, the company 
supplies the U.S. market with modern fomtwork systems 
entirely in feet and inches. 

~Me va Fonnwork Systems, /nc. 
CIRCLE 51 

jens Ull:cow·Rod nwoldt was born in 
Hamburg, Germany, and studled business, 
marketing, and psychology in South Africa, 

the U.S .. and the UK. He started his career 
with Volkswagen South Africa before 
relocating to Germany to take up a position 

with Lei ca Camera. foliowed by 12 years with 
an international consultins firm working for 

technology brands. In Apri12oo6. he joined 
Meva to head international marketing. 
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11. Werkwijzenbepalende fase. 
Werkwijzen 
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Bijlagen rapport: De Kroononafhankelijke tafelbekisting 

11.1. Werkwijzen 

In dit hoofdstuk worden de ontworpen werkwijzen per deelfunctie behandeld. De deelfuncties nogmaals op een rijtje: 

• 1. Ontkisten 
o 1.1 onthechten 
o 1.2 transleren 20 mm z-richting 

• 2. Transporteren 
o 2.1 Horizontaal transporteren (onder de vloer uit) 

2.l.l.transleren 

• 2.1.1.1. Aandrijven 

• 2.1.1.2. Overbrengen 

• 2.1.1.3. Minimaliseren wrijving 
2.1.2.roteren 

• 2.1.2 .1. Aandrijven 

• 2.1.2.2. Overbrengen 
• 2.1.2.3. Minimaliseren wrijving 

o 2.2 Verticaal transporteren 
2.2.1.transleren 

• 2.2.1.1. Aandrijven 

• 2.2.1.2. Overbrengen 
• 2.2.1.3. Minimaliseren wrijving 

2.2.2.roteren 

• 2.2.2.1. Aandrijven 
• 2.2.2.2 . Overbrengen 
• 2.2.2.3 . Minimaliseren wrijving 

o 2.3 Horizontaal transporteren (de nieuwe vloer op) 
2.3 .1.transleren 

• 2.3.1.1. Aandrijven 
• 2.3.1.2. Overbrengen 
• 2.3.1.3. Minimaliseren wrijving 

2.3 .2.roteren 

• 2.3.2.1. Aandrijven 
• 2.3 .2.2. Overbrengen 

• 2.3.2.3. Minimaliseren wrijving 

• 3. Positioneren 
o 3.1 Positioneren horizontale bekisting 
o 3.2 Positioneren verticale bekisting 

• 4. Fixeren 

• 5. Aanhelen 
• 6. Transporteren transportmiddel 

• 7. fixeren transportmiddel 

De ontwerpen voor de deelfuncties zij gedeeltelijk zelf ontworpen of samengevoegd uit de resultaten van het 
oriënterend onderzoek. 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.1. Deelfunctie 1: Ontkisten 

deelfuncties: 
• onthechten 

• 20 mm transleren in z-richting 

Voor het ontkisten is er een onderscheid gemaakt tussen het onthechten en het 20 mm transleren in de z-richting. De 
methoden voor het ontkisten combineren deze twee deelfuncties in één keer. Per werkwijze zal er worden gemeld of 
het onthechten en/ of transleren in z-richting betreft. 

Er worden drie groepen onderscheiden: 

• groep 1: Ontkisten door zwaartekracht 

• groep 2: Ontkisten door kracht uit te oefenen op de betonvloer 

• groep 3: Ontkisten door de bekistingsconstructie te bewegen 

11.1.1.1. Onthechten en 20 mm translatie in z-richting 

L 

Î ~ ~ Hl 
'!/ 

/ / / / / / / 

Daan Aldenberg 

/ 

1. GROEP 1: Ontkisten door zwaartekracht 

2.4 Ontkisten door de schroefstempels te ontspannen. 
De bekisting komt door zijn eigen gewicht los van het 
betonoppervlak. (meest toegepaste algemene entkist 
methode) (Onthechten & 20 mm transleren in z-richting 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Bestaande techniek 
• Schroefstempels kunnen opgeklapt worden 

• Stempels ontspannen kost veel arbeid 
• Als bekisting tegen beton aan blijft plakken 

moet er los materieel bij gehaald worden. 

1.2 Ontkisten door middel van de entkisting hendel (PERI). 
Door de hendel over te halen zakt de bekisting 20 mm van het 
betonoppervlak. (Onthechten & 20 mm transleren in z-richting) 

Voordelen: 

Nadelen: 

• Weinig arbeid 

• Zwaartekracht kost geen energie 

• Als de bekisting tegen beton aan blijft 
plakken moet er mechanisch materieel aan 
te pas komen 
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GROEP 2: Ontkisten door kracht uit te oefenen op de betonvice r 

2.1 Ontkisten door met een op de bekistingconstructie 
gemonteerde draaibare staaf de bekisting los te drukken van het 
beton oppervlak. (handmatig of mechanisch aangedreven) 
(Onthechten & 20 mm transleren in z-richting) 
Voordelen: 

Nadelen: 

• Handmatig kan grote kracht worden uitgeoefend 
• krachtige beweging 

• cement kan draaiend mechanisme doen 
vastlopen 

2.2 Ontkisten door met een op de bekistingconstructie 
gemonteerde hydraulische vijzel de bekisting los te drukken van 
het betonoppervlak. (Onthechten & 20 mm transleren in z-richting) 

Voordelen: 

• 
• 

Nadelen: 

• 

Zeer grote krachten mogelijk 

Kost weinig arbeid 

Grote investering aan materieel 

2.3 Ontkisten door met een op de bekistingconstructie 
gemonteerde pneumatische vijzel de bekisting los te drukken van 
het betonoppervlak. (Onthechten & 20 mm transleren in z-richting) 
Voordelen: 

• 
• 

Nadelen: 

• 

Zeer grote krachten mogelijk 
Kost weinig arbeid 

Grote investering aan materieel 

2.4 Ontkisten door met op de bekistingconstructie gemonteerde 
luchtslangen de bekisting met luchtdruk los te drukken van het 
betonoppervlak. (Onthechten ) 
Voordelen: 

• 
• 

Nadelen: 

• 
• 

Zeer grote krachten mogelijk 
Een pneumatische unit eenvoudig toe te passen 
op meerdere bekistingen 

Grote investering aan materieel 

geluidshinder 
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GROEP 3: Ontkisten door de bekisting te bewegen 

3.1 Ontkisten door de bekistingconstructie met een trilapparaat los 
te trillen van het betonoppervlak. (Onthechten) 
Voordelen: 

Nadelen: 

• Het apparaat komt niet in contact met het beton 

• Hoge investering aan materieel. 

• Bekistingconstructie moet zeer stabiel worden 
uitgevoerd om de trillingen te kunnen 
weerstaan. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.2. Functies 2 en 6, Transporteren 

De deelfunctie 'transporteren' is verdeeld in vier deelfunctieniveaus. Voor het meest gedetailleerde niveau worden 
werkwijzen ontworpen . (zie het hoofdstuk 'functiebepaling' op blz .... voor een overzicht van de deelfuncties) 

• deelfunctieniveau 1: transporteren 

• deelfunctieniveau 2: transporttraject 

horizontaal transporteren onder de vloer uit 
verticaal transporteren naar nieuw te bouwen vloer 
horizontaal transporteren de nieuwe vloer op 

• deelfunctieniveau 3: bewegingtypen 
transleren 
roteren 

• deelfunctieniveau 4: werktuigniveau 
aandrijven 
overbrengen 
minimaliseren wrijving 

De werkwijzen zullen worden ontworpen op het werktuigniveau. Er worden een aantal groepen onderscheiden . 

• deelfunctieniveau 4: werktuigniveau 
Aandrijven 

GROEP 1: MECHANISCHE AANDRIJVING 

• verbrandingsmotor 

• elektromotor 
GROEP 2: BIOLOGISCHE AANDRIJVING 

• mankracht 
Overbrengen 

GROEP 1: PNEUMATISCHE OVERBRENGING 

• luchtdruk 

• pneumatische cilinders 

• zuignappen 
GROEP 2: HYDRAULISCHE OVERBRENGING 

• hydraulische cilinders 
GROEP 3: MECHANISCHE OVERBRENGING 

• lieroverbrenging 

• tandwieloverbrenging 

• kettingoverbrenging 

• riemoverbrenging 
Minimaliseren wrijving 

GROEP 1: MECHANISCH MINIMALISEREN WRIJVING 

• wielen 

• wielen op rails 

• rollers 

• lopende band 

• kogellagers 

• scharnieren 
GROEP 2: CHEMISCH MINIMALISEREN WRIJVING 

• oliën en vetten 

• teflon 

In eerste instantie zullen de werkwijzen volgens bovenstaand schema opgesomd worden. In het morfologisch 
overzicht zullen ze ook verdeeld worden over de andere deelfunctieniveau twee en drie. Het traject en 
bewegingstypen. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.2.1. Deelfunctie: 'Aandrijven' 

Daan Aldenberg 

11.2.1.1. GROEP 1: MECHANISCHE AANDRIJVING 

1.1 Elektromotor 

Een elektromotor zet elektriciteit om in kinetische energie. 

Voordelen: 

• geen versnellingsbak nodig 

• krachtige beweging 

Nadelen: 
• elektriciteitsbron nodig 

1.2 Verbrandingsmotor (dieselmotor) 
Een dieselmotor zet de druk van ontbranding om in kinetische 
energie. 

Voordelen: 

• mobiel vanwege brandstofreservoir 

Nadelen 

• niet geschikt voor onregelmatige beweging 

1.3 Dieselelektrische motor 

Met een dieselelektrische motor wordt met een dieselaggregaat 
elektriciteit opgewekt wat gebruikt wordt in een elektromotor die 
de feitelijke aandrijving verzorgt. 

Voordelen 

Nadelen 

• het gebruik van elektromotoren voor mobiele 
toepassingen 

• Bij het gebruik van meerdere aandrijvingen 
gaat energieverloren 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Daan Aldenberg 

11.2.1.2. GROEP 2: BIOLOGISCHE AANDRIJVING 

2.1 Mankracht 
Voordelen: 

• flexibel 
• denkvermogen 

Nadelen 

• beperkte kracht 
• beperkte snelheid 

• Europese arbeidskosten zijn hoog 
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11.2.2. Deelfunctie: 'Overbrengen' 

11 .2.2.1. GROEP 1: PNEUMATISCHE OVERBRENGING 

1.2 Luchtdruk 
Met luchtdruk wordt een kracht overgedragen die toegepast kan 
worden om een object te late transleren ofte roteren . 

Voordelen: 

Nadelen: 

• lage kostprijs systeem 

• eenvoudige aansturing 
• betrouwbaarheid 

• slangen waar lucht doorheen gaat zijn flexibel 
7 geschikt voor bewegende constructies 

• geen overlast bij lek in systeem 

• geen continue beweging 
• geluidshinder 

• kracht is beperkt 
• gebruik kost veel energie 

1.2 Pneumatische cilinder 

Door de luchtdruk in een cilinder te laten lopen wordt een 
translerende beweging in gang gezet. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• lage kostprijs systeem 

• eenvoudige aansturing 
• betrouwbaarheid 
• slangen waar lucht doorheen gaat zijn flexibel 

7 geschikt voor bewegende constructies 
• geen overlast bij lek in systeem 

• geen continue beweging 
• geluidshinder 
• kracht is beperkt 

• gebruik kost veel energie 
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11.2.2.2. GROEP 2: HYDRAULISCHE OVERBRENGING 

2.1 Hydraulische cilinder 

Met een hydraulische cilinder kunnen zeer grote translerende 
krachten worden uitgeoefend op een object. 

Voordelen 

Nadelen 

• olie krimpt niet en zet niet uit: kracht is 
onbeperkt 

• slangen waar olie doorheen gaat zijn flexibel 
-7 geschikt voor bewegende constructies 

• geen geluidshinder 

• geen continue beweging 
• lengte van hydraulische cilinder beperkt en 

daarom niet geschikt voor bewegingen over 
grote afstand tenzij de cilinder zich telkens 
ergens tegen kan afzetten. 

• lage snelheid 

• bij lek in systeem overlast door olie 
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11.2.2.3. GROEP 3: MECHANISCHE OVERBRENGING 

Een mechanische overbrenging is het overbrengen van 
bewegingen door middel van een mechaniek die bestaat uit 
speciaal daarvoor gemaakte objecten. 

3.1 Asoverbrenging 
Een as geeft een roterende beweging door in een bepaalde 
richting 

3.2 Stangoverbrenging 

Een stang geeft een translerende beweging door, eventueel 
vanuit een roterende beweging. 

3.3 lieroverbrenging 
Met een lier wordt van een roterende beweging een 
horizontale of vertica Ie translerende beweging gemaakt. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• geschikt voor snelle bewegingen 
• grote krachten mogelijk 

• positie te transporteren object enigszins 
flexibel 

• geen duwkracht mogelijk 
• liertrommel vraagt om veel ruimte 
• geen continue beweging 

'*bam 
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3.4 Tandwielen 
Met een tandwielconstructie kan een roterende beweging 
worden doorgegeven 

Voordelen: 

• continue beweging 
• geen slip 
• geschikt voor zeer snelle bewegingen 

Nadelen: 

• onderhoud 

3.5 Tandheugel 
Met een tandheugel kan van een roterende beweging een 
horizontale of verticale translerende beweging gemaakt 
worden. (en andersom) 

Voordelen: 

Nadelen: 

• snelle bewegingen 

• geen continue beweging mogelijk 

• kracht van tandwiel op tandheugel is 
beperkt 

• onderhoud 

3.6 Domme kracht of mechanische cilinder 
Een domme kracht is eigenlijk een toepassing van twee 
bovenstaande tandwiel mechanismen. Door het 
mechanisme kan van een roterende beweging een 
sterkere translerende beweging gemaakt worden . In de 
meeste gevallen zijn dit soort cilinders handmatig 
aangedreven . 

Voordelen: 

Nadelen: 

• met handarbeid kan een zwaar object 
opgetild worden. 

• Domme krachten slijten vanwege de 
grote krachten die er op staan snel 
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3.7 Kettingoverbrenging 
Met een ketting wordt een roterende beweging 
doorgegeven. Een object wat aan de ketting gemonteerd 
wordt zou een translerende beweging kunnen maken. 

Voordelen: 

• snelle bewegingen 

• continue beweging mogelijk 

• geen slip 

Nadelen: 

• veelonderhoud 

3.8 Riemoverbrenging 

Met een riemoverbrenging wordt een roterende beweging 
doorgegeven. 

Voordelen: 

• continue beweging 

• zeer snelle bewegingen mogelijk 

• weinig onderhoud 

Nadelen: 

• kan slip optreden 
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11.2.2.4. GROEP 4: BIOLOGISCHE OVERBRENGING 

4.1 Mankracht 
Als een mens een activiteit doet is dit meestal niet alleen 
'aandrijving'. Door de bewegingen wordt de 'aandrijving' 
ook overgegeven op het object. De mens kan duwen, 
trekken en draaien. 

Voordelen: 

• flexibel 

• denkvermogen 

Nadelen 

• beperkte kracht 
• beperkte snelheid 

• Europese arbeidskosten zijn hoog 
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11.2.3. Deelfunctie: 'Minimaliseren wrijving' 

11.2.3.1. GROEP 1: MECHANISCHE TOEPASSING 

1.1 Wielen 
Met wielen kan een object een horizontale en verticale 
translerende beweging maken langs een stilstaand object. 

Voordelen: 

Nadelen 

• geschikt voor ruwe oppervlakken 
• afstand voor te verplaatsen object 

onbeperkt 

• zeer snelle bewegingen mogelijk 
• richting van object niet belangrijk 

• Alle te verplaatsen objecten hebben 
de wielen nodig 

• Vanwege het kleine contactvlak van 
wielen op de ondergrond kunnen 
wielen slecht tegen zeer hoge 
belastingen. Het effect wat optreedt 
heet vierkante wielen. 

1.2 Wielen op rails 
Door wielen op een rails te laten rijden wordt de 
weerstand nog meer beperkt en is de richting ook 
bepaald . 

Voordelen : 

Nadelen 

• door de rails treedt nog minder 
WriJVIng op waardoor beweging 
minder energie kost. 

• zeer snelle bewegingen mogelijk 

• richtingen van te verplaatsen object 
staat vast 

• Alle te verplaatsen objecten hebben 
de wielen nodig 

• Vanwege het kleine contactvlak van 
wielen op de ondergrond kunnen 
wielen slecht tegen zeer hoge 
belastingen. Het effect wat optreedt 
heet vierkante wielen. 
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1.3 Rollers 
Door wielen op het stilstaande object te plaatsen kan een 
object een translerende beweging maken. Het bewegende 
object hoeft nu niet uitgevoerd te worden met wielen 
waardoor deze methode efficiënter is om veel dezelfde 
objecten te laten transleren. Voorwaarde is dat het object 
een plat oppervlak heeft. 

Voordelen 

Nadelen 

• Met enkele rollers kunnen een 
oneindig aantal objecten getransleerd 
worden 

• Objecten moeten in bepaalde richting 
geleid worden 

• rollers lenen zich niet voor zeer hoge 
belastingen 

1.4 Lopende band 
Met een lopende band kan bulkmateriaal horizontaal en 
tot een bepaalde hellingshoek verticaal getransleerd 
worden. 

Voordelen 

Nadelen 

• kan gebruikt worden voor zeer kleine 
objecten 

• niet geschikt voor grote objecten 

1.5 Scharnieren 
Een scharnier is een werkwijze om met zo weinig mogelijk 
contactvlak (lees wrijving) een object te laten roteren ten 
opzichte van een stilstaand object. Ind irect wordt dit ook 
als werkwijze voor het beperken van de wrijving gezien. 
scharnieren zijn beschikbaar voor één, twee en drie 
rotaties. 

Voordelen 

Nadelen 

• Minimaliseert wrijving tussen 
roterende as en stilstaand object 

• In een scharnier treedt wel wrijving op. 
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11.2.3.2. GROEP 2: CHEMISCHE TOEPASSING 

2.1 Oliën en vetten 
Met oliën en vetten kan de wrijving tussen een bewegend 
en een stilstaand object geminimaliseerd worden omdat 
de olie of vet een filmlaagje vormt tussen de twee 
objecten. Hierdoor bewegen de objecten ten opzichte van 
de olie of vet in plaatse van ten opzichte van elkaar. 

Bij alle methoden van 'mechanische toepassingen' voor 
het minimaliseren van de wrijving worden vetten en oliën 
toegepast om de mechanieken beter te laten lopen. Oliën 
en vetten worden echter ook gezien als aparte werkwijze 
onder 'chemische toepassing' als deze als primaire 
methode wordt gebruikt om twee objecten ten opzichte 
van elkaar te laten bewegen. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• mechanieken bewegen makkelijker 
• minder slijtage van mechanieken 

• olie en vetten in een mechaniek raken 
makkelijk vervuild en moeten regelmatig 
worden vervangen 

2.2 Teflon 
Teflon is een plastic met de laagste wrijvingscoëfficiënt en 
is daarom geschikt om zeer zware objecten ten opzichte 
van elkaar te laten bewegen. Bovendien reageert teflon 
bijna niet op andere stoffen. 

Voordelen: 

Nadelen: 

• geschikt om zeer zware constructies over 
elkaar te bewegen 

• weinig reactief met andere stoffen 
• vaste stof 

• hoge materiaalprijs 
• teflon slijt en moet regelmatig worden 

vervangen 
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11.2.3.3. GROEP 3: BIOlOGISCHE TOEPASSING 

MINIMALISEREN WRIJVING 

3.1 Mankracht 

Als een mens een object optilt en deze laat bewegen 
wordt de wrijving tussen dit object en de omliggende 

stilstaande omgeving beperkt. 

Voordelen: 

• flexibel 

• denkvermogen 

Nadelen 

• beperkte kracht 

• beperkte snelheid 

• Europese arbeidskosten zijn hoog 
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11.2.4. Morfologische overzichten functie 2: 'Transporteren' 

De werkwijzen van transporteren op werktuigniveau, lees aandrijving, overbrenging en minimaliseren wrijving zijn erg 
gedetailleerd. Er is voor gekozen om van de werkwijzen van deze drie functies structuurlijnen te tekenen die 
vervolgens werkwijzen zullen vormen voor de twee soorten bewegingen : transleren en roteren. Deze zullen worden 
opgenomen in het totale morfologische overzicht. Er zijn dus twee niveaus van werkwijzen voor transporteren. ( zie 
schema op volgende pagina.) 

Morfologisch overzicht Beweging 

Aandriiving 

Overbrengen 

Minimaijseren 
wrijving 

G1: Mechanische 
aandrijving 

G1: Pneumatische 
overbrenging 

G1: Mechanisch 
min. wrijving 

G2: Biologische 
aandrijving 

' 
' 

. 

G2: Hydraulische 
overbrenging 

G2: Chemisch min. 
wrijving 

~ . 

GJ: Mechanische 
overbrenging 

GJ: Biologisch. 

DtJ 

G4: Biologische 
overbrenging 

~ 

In onderstaand morfologisch overzicht nogmaals het schema, maar nu met de aparte werkwijzen . 

Morfologisch overzicht Bewegingtypen: transleren en roteren 

Aandrijving 
G1: Mach aandrijv. G1: Mech. aandrijv. G1: Me eh. aandrijv. G2: Bio. aandrijv. 

1. Elektromotor 2. Dieselmotor 3. Dieselelektrisch 1. Mankracht 

~>
\i 

Overbrengen 
G1: Pneum. Overb. G1: Pneum. Overb. G1: Pneum. Overb. G2: Hydr. Overbr. 

1. luchtdruk 2. cilinder 3. zuignap 1.cllinder 
G3: Mech. Overb. G3: Mach. Ovarb. 

1. As 2. Stangen 
G3: Mech. Overb. 

3. lier 

Mjnjmaljseren 

wriivinq 
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- •. lf'" 

G3: Mech. Overb. 
4. tandwielen 

1 .. , 
\. j 

G1: Mechanisch 
1.wiektn 

G2: Chemisch 
2.1eflon 

~ - ~ ,. . 

\:iJ~ 

G3 : Mach. Overb. 

~ 
G1 : Mechanisch 
2. wi~en op rails 

G3: Mach. Overb. 
6. domme kracht 

ip 
{· ~ 

'r' 
G1: Mechanisch 

3. rollers 

G3: Mech. Overb. 
7. ketting 

G1: Mechanisch 
4. lopende band 

1~:?._ ~-;-~~ .!!;, .Ji. ,;t CIO:::::L:J3
1 
--.3 

-

G3: Biologisch. 
1. Mankracht 

~ 

' ....... __y.-._/ 
'~ 

G3: Mech. Overb. 
8. riem 

G1 : Mechanisch 
5. kogellager 

1···.--. ~-.) .. \ 

G4 : Blo. Overb. 

1.(_kracht 

g ~r 
tl' 

G1: Mechanisch 
6. scharnier 

G2: Chemisch 
1. oliën en vetten 

Technische Universiteit Eindhoven 113 

utlllteiUbl 



Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

schema functies met totaaloverzicht (groen) en deeloverzichten functie 2 en 6 'transporteren' (rood) 

Cyclisch 
kraanonafhankelijk 

ontkistan, 
tranaporlaran , 

positioneren en 
fixeren van da 
lafalbekisting 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.2.4.1. Morfologisch overzicht deelfuncties: 'horizontaal transporteren' 7 'transleren' [2.1.1. en 2.3.1.1 

Het volgende morfologisch overzicht heeft betrekking op tweedeelfuncties die als gelijk beschouwd kunnen worden : 

• 2.1. horizontaal transporteren (onder de vloer uit) 7 2.1.1. transleren 
• 2.3. horizontaal transporteren (de vloer op) 7 2.3.1. transleren 

De deelfunctie horizontaal transleren bestaat uit 3 sub-deelfuncties; aandrijven, overbrengen en minimaliseren 
wrijving. Door werkwijzen te ontwerpen op basis van het werktuigniveau ontstaat er een morfologisch overzicht voor 
'horizontaal transporteren'. Op basis van de voor- en nadelen uit het onderzoek en logisch redeneren worden er een 
aantal werkwijzen voor de deelfunctie geschrapt. Andere werkwijzen komen wel in aanmerking voor horizontaal 
onder de vloer uit transleren . Er worden acht structuurlijnen 'ontworpen' die wederom acht werkwijzen vormen. 
Deze werkwijzen zullen worden opgenomen in het totale morfologische overzicht. 

Aandriiving 

Overbrengen 

Minimaliseren 
wrijving 

~- . 

\::iJ~ 

Van de structuurlijnen worden schematische werkwijzen ontworpen die in groepen worden opgedeeld: 

• groep 1: tafel op wielen 
• groep 2: tafel op ligger 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 
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Bijlagenrapport De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

De acht structuurlijnen voor deelfuncties 'horizontaal transporteren' -7 'transleren' 2.1.1. en 2.3.1.: 

GROEP 1: TAFEL OP WIELEN TRANSLEREN 

tafel op wielen door mankracht voortgetrokken (2.1-4.1-1.1) 

Voordelen: 
• Lage materieel kosten 

• Niet afhankelijk van hulpconstructie 

Nadelen 

• Hoge arbeidskosten 
• Beperkte snelheid 

• Beperkte bekistingomvang vanwege gewicht 

tafel transleert door elektrisch aangedreven kar op wielen (1.1-3.1-1.1) 

Voordelen: 

• Lage materieel kosten 

• Niet afhankelijk van hulpconstructie 

Nadelen 
• Beperkte bekistingomvang vanwege gewicht 

.. (- : 

tafel op wielen transleert door elektrisch aangedreven lier (1.1.3.3-1.1) 

I I 

•. • 0 

GROEP 2: TAFEL OP LIGGER 

Voordelen: 

• Mogelijk om grote tafelbekistingen te 
transporteren 

• Weinig materieel nodig 

Nadelen 

• Geen obstakels tussen tafelbekisting en lier 

tafel transleert op rollers door elektrisch aangedreven lier (1.1-3 .3-1.5) 

Voordelen: 
• Hoge snelheid mogelijk 

Nadelen 

• Ligger met rollers afhankelijk van hulpconstructie 
• Hoge materieelkosten 

. · , • 0 .· . . ,· 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

tafel transleert op elektrisch aangedreven tandheugel (1.1-3.5) 

r-

~ 

' , • .. ~ .. " - --

".. 

~+ 

-; -

Voordelen: 
• Hoge snelheid mogelijk 

• ligger kan in en uitschuiven 

Nadelen 
• Ligger met tandheugel 

afhankelijk van hulpconstructie 

• Hoge materieelkosten 

tafel transleert door elektrisch aangedreven lopende band {1.1-3.1-1.4) 

Voordelen: 
• Hoge snelheid mogelijk 
• Meerdere tafelbekistingen tegelijkertijd te 

transporteren 

Nadelen 
• Lopende band afhankelijk van hulpconstructie 

• Hoge materieelkosten 

tafel transleert door elektrisch aangedreven lier over met vet ingesmeerde stalen ligger ( 1.1-3.3-2.1) 

.· 

voordelen: 
• Geen wielen of bewegende mechanieken onder de 

bekisting 

Nadelen 
• Ligger afhankelijk van hulpconstructie 

• Hoge materieelkosten 

tafel transleert door elektrisch aangedreven lier over teflon ligger {1.1-3.3-2.2) 

. . . - ( .. .. . . ...... 

Daan Aldenberg 

voordelen: 
• Geen wielen of bewegende mechanieken onder 

de bekisting 

Nadelen 
• Ligger afhankelijk van hulpconstructie 

• Hoge materieelkosten 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting '11bam 
utiliteit bouw 

Tafel transleert door elektrisch aangedreven kar op rails (1.1-3.4-1.2) 

Voordelen: 

• Hoge snelheid mogelijk 

•• • + I Nadelen 

• Ligger afhankelijk van hulpconstructie 

• Hoge materieelkosten 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting "bam 

11.2.4.2. Morfologisch overzicht deelfuncties.: 'horizontaal transporteren' -+ 'roteren' (2.1.2 .. 2.2.2. en 2.3.2) 

Het volgende morfologisch overzicht heeft betrekking op twee deelfuncties die als gelijk beschouwd kunnen worden: 

• 2.1. horizontaal transporteren (onder de vloer uit) -7 2.1.2 . roteren 

• 2.2 verticaal transporteren (naar nieuwe bouwlaag) -7 2.2 .2 
• 2.3. horizontaal transporteren (de vloer op) -7 2.3.2. roteren 

Er worden vijf structuurl ijnen worden getrokken die vijf werkwijzen zullen vormen voor 'rotere'. Deze werkwijzen 
zullen worden opgenomen in het totale morfologische overzicht. 

Aandrijving 

GJ: Meen. C·: ~ ~· .. 
3. 1ier 

GJ: Mech. Overb. 
Overbrengen 

Minimaliseren 
wrijving 

GROEP 1: Tafelblad roteren in de lengterichting 

Tafelblad roteren met elektrische lier om scharnieren (1.1 -3.3-1.6) 

)\ 

'· ,-

Daan Aldenberg 

~) 

Voordelen: 

• 

Nadelen 

• 
• 

Bekisting kan verkleinen van oppervlak 
terwijl het één geheel blijft 

Scharnieren gevoelig voor cement 

kisthoogtehindert het inklappen 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Tafelblad handmatig roteren met domme kracht om een scharnier (2.1 -3.6-1.6) 

Voordelen : 

J 
• eenvoudige mechaniek 

• geen mechanische aandrijving nodig 

Nadelen 

• hoge arbeidskosten 

• zwaar werk 
• één kistmodule per handeling 

Tafelblad elektrisch roteren met domme kracht om een scharnier (1.1-3.6-1.6) 

J 
Voordelen: 

• eenvoudige mechaniek 

Nadelen 

• één kistmodule per keer 
• tandheugel en tandwiel mechanismen zijn gevoelig voor 

cement. 

Tafelblad met elektrisch aangedreven ketting roteren om een as (1.1-3.7-1.6) 

voordelen: 

• Meerdere bekistingmodules 
tegelijkertijd roteren 

Nadelen 
• veel mechanieken, kwetsbaar voor 

cement 

• Hoge materieelkosten 

Tafelblad met elektrisch aangedreven tandheugellaten roteren in een rail (1.1-3.5-1.2) 

Daan Aldenberg 

Voordelen : 
• modules kunnen geschakeld één voor één roteren. 

Nadelen 

• 
• 

Hoge materieelkosten 

tandwielen en tandheugel mechanieken zijn gevoelig 
voor cement 

Technische Universiteit Eind hoven 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;#bam 

11.2.4.3. Morfologisch overzicht deelfuncties.: 'verticaal transporteren'~ 'transleren' (2.2.1.) 

Het volgende morfologisch overzicht heeft betrekking op de deelfunctie: 

• 2.2. verticaal transporteren (volgende bouwlaag) 7 2.2.1. transleren 

Er worden vijf structuurlijnen 'ontworpen' die wederom vijf werkwijzen zullen vormen. Deze werkwijzen zullen 
worden opgenomen in het totale morfologische overzicht. 

Aandrijving 
G2: Blo. aandrijv. 

* G J: Meen. C".:~~'> . 

3 . 1ier 
Gl: Mech. Overb. 

Overbrengen 

Mjnjma!jseren 
wrijving 

GROEP 1: 1 TAFEL PER LIFT 

~l 

Tafel verticaal transleren door elektrisch aangedreven lier (1.1-3.3) 

Voordelen: 

• eenvoudige mechaniek 
• bekende techniek op bouwplaatsen 

Nadelen 

• ophangpunt eist hulpconstructie 
• vatbaar voor wind 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;I bam 
Utllltdl~bouw 

Tafel verticaal transleren door elektrisch aangedreven hydrauliek (1.1-2 .1-2.1) 

Voordelen: 

~~ • onbeperkte kracht mogelijk 

Nadelen 
• langzaam 

• hoge materieelkosten 

fttj 1--- _1 

Tafel transleren door elektrisch aangedreven hydraulische schaarconstructie (1.1-2.1-1.6) 

Voordelen : 

• één hydraulische vijzel nodig 

• ingeklapte toestand klein van omvang 

Nadelen 

• alleen voor lichte gewichten (max. +/-1 ton) 

Tafel transleren op elektrisch aangedreven tandheugellift (1.1-3.5-1.2) 

Voordelen: 
• eenvoudig systeem 

• bekende techniek op bouwplaatsen 

Nadelen 
• liftunit houdt één afmeting en kan niet inklappen. 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ".bam 

GROEP 2: CONTINU PROCES 

Tafel transleren op lopende band (1.1-3.7-1.4) 

t 
Voordelen: 

• continu proces -7 meerdere tafelbekistingen transporteren 
met één beweging. -7 hoge snelheid 

Nadelen 

• een lopende band moet rotaties maken terwijl de 
tafelbekisting in dezelfde positie afgeleverd moet worden. 

• hoge materieelkosten 

11.2.4.4. totaal overzicht functie 2, transporteren 

2. Transporteren G2: tafel op llgg., 
1.roUe,. 

G2: 1-"tl op fgger 
4.1i9(,'11tl 

Gl: t~op"ggw 
s. lw,tetlo" 

G2: t~el op liggw 
8.Uroprall 

2 1 1. Transleren 

2. Transporteren 

.'- 1 Horiz transport 

2.1 2. Roteren 

2. Transporteren 

2.2.1. Transleren 

2. Transporteren 

2 2 Vert !rltoSQOO 

2.2.2. Roteren 

Gl : roL tatllblad 
1.1iw,schaml., 

, ;, . 

_l.c~·· -o· 

u-
'....:L: "' 

,._. 
Gt: rol ta,..blad Gl: rol tiltelblad 
l. domm. .,nc::ht J. e.m. dom. kr11Chl 

~~ 

Gt : rol talelblad G1: rol udelb~ G1: rol tafollblad 
4.ketting 2. domme lcn.ct'lt J. e.m. dom. krac:flt 

~~ 

~~-----_;:f 
1 . -

Gt : roltat.lbr...,d 
4.keltlng 

rfrl 

n uuu ". .• , ·n · + c; n. ''""'' ' 

: : ' Transleren • ~r Î-~~~~~~~~~~-~---~--~-~ 
2. Transporteren Gt : rot . t<~felblitd Gt : rot . t.!elblad Gt : rot . tafelblOKt Gt : rot. t;,felblad G1 : rol tilfelblad 

t . tkn, scharnhtr 2. domme kJ~ I J. un. dom. kTaent 4. kertr.g S .~eugel, rail 

·~ .--~ r j~>t 
2 3 Hoo+ transoort 

2.3.2. Roteren 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.2.5. Morfologische overzichten functie 6: 'Transporteren transportmiddel' 

11.2.5.1. Morfologisch overzicht deelfuncties.: 'horizontaal transporteren' 7 'transleren' (6.1.1.) 

Het volgende morfologisch overzicht heeft betrekking op de deelfu nctie: 

• 6.1. horizontaal transporteren (volgende bouwlaag) 7 6.1.1. transleren 

Er worden vijf structuurlijnen 'ontworpen' die wederom vijf werkwijzen zullen vormen. Deze werkwijzen zullen 
worden opgenomen in het totale morfologische overzicht. 

Aandrijving 

Overbrengen 

Minimaliseren 
wrijvina 

GROEP 1: transportvoorziening op steiger 

Transportvoorziening elektrisch aangedreven op rails (1.1-3.1-1.2) 

Voordelen: 

• weinig wrijving op rails 
• snelle verplaatsing mogelijk 

Nadelen 

• kan niet tegen zeer hoge belastingen 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Transportvoorziening door elektrische lier voortgetrokken op met vet ingesmeerde ligger ( 1.1-3.3-2.1) 

~ 0 0~ 

Voordelen: 

• Kan grote gewichten opvangen 

Nadelen 
• glijbaan kan vervuild raken 

waardoor wrijving toeneemt 

Transportvoorziening door elektrische lier voortgetrokken op rollers (1.1-3.3-1.3) 

Voordelen: 

• lage wrijving 

Nadelen: 
• hoge materieelkosten 
• rollers moeten op exact 

dezelfde hoogte staan 

• vanwege hoge kosten van 
rollers is één object 
verplaatsen niet rendabel. 

• kan niet tegen zeer hoge 
belastingen 

Transportvoorziening elektrisch aangedreven met tandheugel op rails (1.1-3 .5-1 .2) 

Voordelen: 
• hoge mate van grip van te 

verplaatsen object ten opzichte 
van tand heugel. 

Nadelen: 
• vuil in de tandheugel zorgt voor 

beschadigingen aan tandwielen. 

Transportvoorziening elektrisch aangedreven door tandheugel en steunend op met vet ingesmeerde ligger (1.1-3.5-
2.1) 

Daan Aldenberg 

Voordelen: 

• Hoge belastingen mogelijk 

Nadelen: 
• vuil in de tandheugel zorgt voor 

beschadigingen aan tandwielen. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Bijlagenrapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

GROEP 2: kraan 

Transportvoorziening transleert door torenkraan (1.1-3.3-1.2) 

Voordelen: 

• kraan is al aanwezig op bouwplaats 

• translaties in a I Ie richtingen mogelijk 

Nadelen : 

• windverlet 

• Hoge materieelkosten 

11.2.5.2. Morfologisch overzicht deelfunctie: 'verticaal transporteren'~ 'transleren' (6.2.1.) 

Het volgende morfologisch overzicht heeft betrekking op de deelfu nctie: 

• 6.2. horizontaal transporteren (volgende bouwlaag)~ 6.2.1. transleren 

Er worden vijf structuurlijnen 'ontworpen' die wederom vijf werkwijzen zullen vormen. Deze werkwijzen zullen 
worden opgenomen in het totale morfologische overzicht. 

Aandrijving 

Overbrengen 

Minimaliseren 
wrijying 
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Bijlagenrapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

GROEP 1: Klimmen aan vloer 

Transportsteiger laten klimmen met elektrisch aangedreven hydraulische klimrails (1.1-2 .1-2.1) 

Voordelen : 

• veilige methode van klimmen (personeel kan op 
klimmend steiger werken) 

• hoge belastingen mogelijk op steiger 

Nadelen: 

• kan niet naar beneden klimmen 

• hoge materieelkosten 

• langzaam 

Transportsteiger hijsen met elektrisch aangedreven lier op bovenliggende vloer (1.1-3.3-2.1) 

Voordelen : 

• eenvoudige methode 

Nadelen : 

• onveilige methode. Personeel moet van te hijsen 
object af. 

• windverlet 
• hijspunt eist hulpconstructie 

Transportsteiger omhoog laten klimmen in rail met tandheugel (1.1-3.5-1.2) 

Voordelen : 
I• • Snelle methode 

• naar boven en naar beneden mogelijk 

""' Nadelen : 
• Geen grote gewichten op steiger. ( tot+/- 5 ton) 

lo r.i l ~ • hoge materieelkosten 

lo ... 
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Bijlagen rapport : Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting •bam 
utiliteitsbouw 

GROEP 2: kraan 

Transportsteiger hijsen met torenkraan {1.1-3.3-1.2) 

Voordelen : 

• kraan is al aanwezig op bouwplaats 
• translaties in alle richtingen mogelijk 

Nadelen: 

• windverlet 

• Hoge materieelkosten 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

11.3. Functie 3: Positioneren 

De functie positioneren is verdeeld in: 

• deelfunctie 3.1: Positioneren horizontale bekisting 
o deelfunctie 3.1.1. Positioneren horizontale bekisting in de z-richting 
o deelfunctie 3.1.2. Positioneren horizontale bekisting in de x- en y-richting 

• deelfunctie 3.2 : Positioneren verticale bekisting 
o deelfunctie 3.2.1. Positioneren verticale bekisting in de x- en v-richting 

Zoals beschreven in het onderzoek naar de werkwijzen kan er gepositioneerd worden in verschillende fasen. Voordat 
er iets zeker is van het kraanonafhankelijk transportsysteem wordt uitgegaan van de normale methode waarbij eerste 
de horizontale bekisting gepositioneerd wordt en daarna de verticale . (1) Aan het eind van dit hoofdstuk zal er echter 
ook nog iets gezegd worden over een mogelijke werkwijze voor als de gehele kist in één keer gepositioneerd zou 
moeten worden. (2) 

figuur x: 1) horizontale bekisting en verticale bekisting 
apart positioneren 

Daan Aldenberg 

figuur x: 2) horizontale bekisting en verticale bekisting 
samen positioneren 
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Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

l 

Î q D ~1 
VI 

/ / / / / / / / 
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11.3.1. Deelfunctie 3.1: 'Positioneren 
horizontale bekisting' 

11.3.2. Deelfunctie 3.1.1.: 'Positioneren 
horizontale bekisting in de z- richting' 

11.3.2.1. GROEP 1: VRIJ POSITIONEREN 

1.1 Vrij positioneren in z- richting met individueel instelbare 
stempels 

11.3.2.2. GROEP 2: GEDWONGEN POSITIONEREN 

2.1 Gedwongen positioneren in z- richting met op 
bouwdelen gemonteerde aanslagen. 
De aanslag zou op een kolom of aan de kern aangebracht 
kunnen worden. Met behulp van de peilmaat wordt de bout 
op de juiste hoogte gesteld. Door drie aanslagen toe te 
passen voor een tafelbekisting zou de hoogte gewaarborgd 
kunnen worden mits de tafelbeki sting bijna volledig stijf is 
uitgevoerd. De tussenliggende stempels hoeven nu alleen 
nog verlaagd te worden tot vloerniveau . 
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---------
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11.3.3. Deelfunctie 3.1.2: 'Positioneren 
horizontale bekisting in de x-richting en v
richting' 

11.3.3.1. GROEP 1: VRIJ POSITIONEREN 

1.1 Vrij positioneren horizontale bekisting in de x- richting 
en y- richting 
Door enkele plankjes in de x en y - richting tegen de 
kinderbinten aan te timmeren zodanig dat de ruimte tussen 
de kolom en de kist wordt opgevuld ontstaat een soort van 
gedwongen positie. Dit moet echter heel grof opgenomen 
worden. De kolommen hebben immers een bepaalde 
maatafwijking en deze wordt hiermee naar de kist 
doorgegeven. De x- en y- richting van de horizontale 
bekisting is echter niet zo belangrijk. De open ruimtes 

worden iedere keer dichtgetimmerd met 'pasplaten' en de 
verticale bekisting wordt apart gemaatvoerd. 

GROEP 2: GEDWONGEN POSITIONEREN 

2.1 Gedwongen positioneren en fixeren horizontale 
bekisting in de x-richting en v-richting met behulp van 
stalen positioneerschoenen (zie ook werkwijze nr. 2 
fixeren). 

Ondanks dat de verticale kist (randkist) precies in de x- en v
richting gepositioneerd zal worden is het toch zinvol om de 
horizontale kist ook binnen +/- 10 mm te positioneren. De 
voordelen zijn dat er een universelere methode van aanhelen 
gekozen kan worden en daardoor veel manuren gespaard 
kunnen worden. 

In dit geval wordt er van uitgegaan dat de stempelconstructie 
een stabiel en vast geheel met het bekistingoppervlak vormt. 
Tijdens het storten van de kolommen dienen deze 
positioneerschoenen op de vloer gemonteerd te worden. Op 
de onderliggende tafelbekistingen zijn kleine sparingen 
aangebracht waar een pvc buisje in gestoken kan worden. 
Deze pvc buisjes vormen een kleine sparing waar twee stalen 
Dywidag staven door gestoken kunnen worden. De stalen 
schoenen worden met de Dywidag staven tijdelijk aan de 
onderliggende tafelbekisting gemonteerd. Om herhaling van 
meet en/of positioneerfouten te voorkomen kunnen de 
positioneerschoenen gemonteerd worden met een 
positioneerruimte van 100 mm in de x- en y- richting. In de 
schoenen kunnen de stempels gezet worden van de 

tafelbekisting, die dan gedwongen op de juiste positie op de 
x- en y-as staat. Ook worden de stempels aan deze schoenen 
gefixeerd en dienen als fixatie voor de tafelbekisting. De 
fixatie geschiedt door een stalen staaf door de schoen en 
stempel te steken en deze te borgen. 
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11.3.4. Positioneren verticale bekisting 
(randkist) 

11.3.5. Positioneren verticale bekisting in de x
richting en y- richting 

11.3.5.1. GROEP 1: VRIJ POSITIONEREN 

1.1 Vrij positioneren verticale bekisting in de x-richting en y
richting tegen spandraad 
De traditionele methode van positioneren van de randkist 
Na het uitzetten en de meetpunten te verbinden met een 

spandraad kan de losse randkist tegen het draadje aan 
gepositioneerd worden. Deze wordt dan gefixeerd op de 
horizontale kist doormiddel van bekistingnagels. 

1.2 Vrij positioneren verticale hoekstalen in slobgaten in de 
x- richting en y- richting tegen spandraad. 
Een andere methode voor het vrij positioneren is om gebruik 
te maken van op de horizontale bekisting gemonteerde 
hoekstalen die eventueel zijn te verstellen met slobgaten. Dit 
scheelt in manuren om de randbekistingen aan te passen. 

11.3.5.2. GROEP 2: GEDWONGEN POSTIONEREN 

2.1 Positioneren horizontale & verticale bekisting in één 
keer 

Indien de gehele bekisting in één keer gepositioneerd zou 

worden zal moeten uitgegaan worden van de kleinste 
tolerantie. De kleinste en dus maatgevende tolerantie is die 
van de verticale bekisting, +/- 5 mm. De hoogtemaat, de z-as 

blijft op +/· 10 mm. Als een groot oppervlak, lees 
bijvoorbeeld 5 x 10 mm op deze toleranties gepositioneerd 
moet worden, dan zal er gebruik gemaakt moeten worden 
van gedwongen positionering. 

Het gedwongen positioneren zal zo dicht mogelijk moeten 
gebeuren bij de kritieke punten, de verticale bekisting. Deze 
punten zitten dus aan de onderkant aan de rand van de vloer 
op de kolommen. Dit is een gevaarlijk punt om voorzieningen 
te positioneren. Er zullen dan ook veiligheidsmaatregelen 
genomen moeten worden die het positioneren van de tafel 
zelf niet in de weg staan.Een mogelijke werkwijze is het 
positioneren van de tafel ter plaatse van de randkist op 
speciaal daarvoor tijdelijk aangebrachte voorzieningen op de 
kolommen . Deze voorzieningen bestaan uit een verstelbare 

zelfzoekende dook (Cordes, 2003) op een stalen hoeklijn die 
op de kolom aangebracht is. Richting de kern komen ook 

twee positioneerschoenen op de vloer die tevens dienen als 
fixering. Deze methode moet nog verder onderzocht worden 
voor de technische haalbaarheid. 
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11.4. Deelfunctie 4: Fixeren 

11.4.1.1. GROEP 1: Fixeren in de onderliggende 
betonvloer 

1.1 Fixeren door middel van schoren die tijdelijk in de 
betonvloer worden gemonteerd. 

Voordelen: 
• Met trek-duw schoren kan ook nog nagesteld 

worden 

Nadelen: 
• kost veel manuren 
• gaten en bouten in de betonvloer 

1.2 Gedwongen positioneren en fixeren horizontale 
bekisting in de x-richting en v-richting met behulp van 
stalen positioneerschoenen (zie ook werkwijze nr. 2 
positioneren). 

In dit geval wordt er van uitgegaan dat de 
stempelconstructie een stabiel en vast geheel met het 
bekistingsoppervlak vormt. Tijdens het storten van de 
kolommen dienen deze positioneerschoenen op de 
vloer gemonteerd te worden. Op de onderliggende 
tafelbekistingen zijn kleine sparingen aangebracht waar 
een pvc buisje in gestoken kan worden. Deze pvc 
buisjes vormen een kleine sparing waardoor twee 
stalen Dywidag staven gestoken kunnen worden . De 
stalen schoenen worden met de Dywidag staven 
tijdelijk aan de onderliggende tafelbekisting 
gemonteerd. Om herhaling van meet en/of 
positioneerfouten te voorkomen kunnen de 
positioneerschoenen gemonteerd worden met een 
positioneerruimte van 100 mm in de x- en y- richting. In 
de schoenen kunnen de stempels gezet worden van de 
tafelbekisting, die dan gedwongen op de juiste positie 
op de x- en y-as staat. Ook worden de stempels aan 
deze schoenen gefixeerd en dienen als fixatie voor de 
tafelbekisting. De fixatie geschiedt door een stalen 
staaf door de schoen en stempel te steken en deze te 
borgen. 
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11.5. Functie 5: Aanhelen' 

11.5.1.1. GROEP 1: LOSSE AANHEELPLATEN 

1.1 Aanhelen met op maat gezaagde pasplaten 

Voordelen: 
• geschiktvoor afwijkende vloeNermen en 

grote toleranties van de tafel. 

Nadelen: 
• Kost veel manuren om de platen te zagen 

• Platen gaan door het entkisten snel kapot 

11.5.1.2. GROEP 2: VASTE AANHEELPLATEN 

2.1 Aanhelen met op de tafelbekisting gemonteerde 
klapstukken 

Voordelen: 
• Snelle bouwtijd 

Nadelen: 
• eist kleine toleranties bij het positioneren van 

de tafels. 
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11.6. Functie 7: Fixeren 

transportmiddel 

11.6.1.1. GROEP 1: Fixeren in de betonvloer 

1.1 Fixeren door middel van stalen schoenen die in de 
vloer worden gemonteerd 
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WERKWIJZEN: 

FUNCTIES: 

1. Ontkisten 
G1 : Zwaartekracht G1: Zwaartekracht G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer ~3: bewegen bekistin~:; 
1. schroefstempels 2. hendel (PERI) 1. draaibare staven 2. hydr. cilinder J . pneum. cilinder 4. luchtdruk 1. trilapparaal 

1.1 Qo!!Jechten .,- -

~ 
-

,A Ir ,; - . J'î i J!! .:;-::s[J . --
ll 

. . 
~..~ - I _-t ; iili-I J:::' .. .V 

~- '!!11 

1. Ontkisten G1: Zwaartekracht G1 : Zwaartekracht G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer 
1. schroefstempels 2. nondel (PERI) 1. draaibare staven 2. hydr. cilinder J . pneum. cilinder 4. luchtdruk 

1.2 20 mm --- _-, - -
transleren 1 l lfl~ ~ •ti lt IUilii.I 

.. 
fÓ ~ ' rr ·J~'i' ~L~ in z-richting • ~-· • I 

---· - - r - .V .,.,. 

2. Transporteren G1: tafel op wielen G1: tafel op wielen G1: tafel op wielen G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger 
1.mankracht 2. elektrisch kar 3. lier 1. rollers 2. tandheugel 3. lopende band 4. lier, vet S. lier, teflon 6. kar op rail --- - - ·- -

2.1 Horjz. transport. l .. I ... ... _,_-- .. ~ n ~ i_+ .,r ,r= r + • .. -- ,_ 
I I 

.. Î I T1 I --1 r 
.. 

2.1 .1. Transleren l:t -..,-, . --" . . 
2. Transporteren G1: rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad 

1. lier, schamier 2. domme kracht 3. e.m. dom. kracht 4. ketting 5 . .l!ll9.(1eugel. rail 

2 l t!Q[j~ trS!nSgQ[t p7 77 ~-tl ~· . . 7 -..=.+ 
2.1.2. Roteren ' ' 

2. Transporteren G1: 1 tafel per Hft G1 : 1 tafel per lift G1 : 1 tafel per lift G1 : 1 tafel per lift G2: continu proces 
1. lier 2. hydraulisch 3. hydr. schaar 4, tandheugel 1. 1opende band 

,- ' JJr n Th 2 2 Y:~<:à ![S!n~gQ[j m t f1 i .. 
r 2 2.1 Transleren 

• 
2. Transporteren G1 : rot. tafelblad G1: rot. tafelblad G1: rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad 

2. domme kracht 3. e.m. dom. kracht 4. ketting 5 . .1JUl.d.~eugel, rail 

2.2 Vert. transpoet p-7 7 /.~+ ~------'.,"' 
2.2.2. Roteren 

." ." ~a 1 I 

2. Transporteren G1: tafel op wielen G1 : tafel op wielen G1 : tafel op wielen G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger 
1.mankracht 2. elektrisch kar 3. lier 1. rollers 2. tandheugel 3. lopende band 4. 1ier, vet 5. lier, teflon 6. kar op rail --- ---- -

2 3 t!Qriz transport - [1 - l ~ ·I -.... .. _.._ - -- - ~ 
"-· n ~ . -• -......-..A...!. 

I -- I • ·- -- · I r ' ~n I r T1-2.3.1. Transleren t -.. L1 .R l ~ .. ... • . .. 
" ~ - -

2. Transporteren G1 : rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad G1: rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad G1 : rot. tafelblad 

1. lier, schamier 2. domme kracht 3. e.m. dom. kracht 4. ketting 5. tandheugel, rail 

2.3 HQriz transport 

~ ;Tl / , / . ;:;;-~ ·I' 7 ' = t ~~ 
2.3.2. Roteren -·-·-·--..- ~~ I d 
3. Positioneren G1: vrij positioneren 

G1: gedwongen pos 

• 
2. positioneer 

schoenen 

3.1 Horiz. bekistino ... . ~-~ . • 
3.1.1 . x- en y- ·•;• 
richting I 

3. Positioneren 
G1 : vrij positioneren G1 : gedwongen pos. 

1. schrefstempels 2. aanslagen 

s: ...... CJJ 

N iiJ 0 110 ., rtl .... 
~ 

:::> 
~ 

0 ll! 
1:l 

0 t1) 1:l 
0 

C7Q 
., 

~ 

" v;· :E Q 

n f1l 

3 1 Horiz. bekisting - -
to I 

3.1.2. z- richting ll 

3. Positioneren G1 : vrij positionerer G1 : vrij positioneren 

1.klst, spandraad 2. hoekstalen, 

3.2 Y:ert. bekisting 
slob gate~ 

- .. . 
3.2.1. x- en y-

..;~ , 
' _"_,. 

richting ' 

4. Fixeren 
G1 : fix. in betonvice G1 : fix. In betonvloer 

1. schoren 2. positioneer 
schoenen 

:::T -· à' N 
0 t1) Cl 

:::> < :::s 0 
t1) c- :::> ., t1) 

.g, 
N ::>' 

"C Cl 

n :::> 
DJ ,... 

:::T 
t1) 

~ ... .:::· 

"" :::s f1l 

a. ~ t1) f1l .... 0:: 
f1l 

DJ ,... 
VI ;:;;· 
t1) 3· - ..... IC 

f 
I 

... - -- -

G1:Losse G2: Vaste 

5. Aanhelen aanheelplaten aanheelplaten. 
1. pasplaten 1. klapstukken 

~--. 
~- I, . 

~ . 
' - -

6. Transporteren G1: transp. op stelge f'G1: transp. op steige G1 : transp. op steige G1 : transp. op steige r G1: transp. op stel ge G2: transp. door 

transportmiddel 1. elek op rails 2. ligger en lier 3. rollers en elek. lier 4. elek. tandheugelllie 5. tandheugel i vet kraan 
1. torenkraan 

6.1 Horiz. t!jjnsp. - --- rr I -· ............... ' ' '! J . . -- ' ! ........... , ' ............ *'i • !. - --
6.1.1 Transleren .. 

6. Transporteren jG1 : klimmen aan vloE fs1 :.kJ=n aan vloe G1: klimmen aan vlo r G2: transp. door 

transportmiddel 1. hydr. :tklimmen 1. h ljse met lier 1. tandheugel kraan 
1. torenkraan . 

l 6 2 Vert transg. -- , i' (7 I rr 6.2.1 Transleren 
.. 

7. Fixeren 
G1:fix. in betonvloer 
1. stalen schoenen 

transportmiddel 

~~m 
~' ~ 
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WERKWIJZEN: 

FUNCTIES: 

1. Ontkisten 

1.1 Onthechten 

1. Ontkisten 

1.2 20 mm 
transleren 
jn z-richting 

G1: G1: Zwaartekracht 
2. hendel (PERI) 

G2: Afzetten vloer 
1. draaibare staven 

- -.- o------j 

l~l 
-..= --;:i 

G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer f33: bewegen bekistinl 
2. hydr. cilinder 3. pneum. cilinder 4. ~ ,1.trilappara~t 

.~ .. - . __. L 'tJ . · ~ ~~~~~~~ 
"-__.;-:--- ~ ! [ ~ 

: Zw·••rt ... riiOcl t · "· _ (.; ! : :::;;",- G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer G2: Afzetten vloer 
4. luchtdruk 2. hydr. cilinder 3. pneum. cilinder 

' ' :-,- .- ..-, 
.. 2. _ e~ ~ staven 

=~~~'\..~~~ ;;5i' ~ !?I ' (: .. l 

"" ........ --.......... 

.. 

I;J. ·e ' 
2. Transporteren G1: tafelopwielen G1:~~ G1:~~ G2: tafeloplig;;-~loplig~er G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger 

? 1 Hori7 Iransoort -r;rac: 2. 1-r .• , . ~\\JJ.Iier-' - ~-~. lle_~_n~ n~~ l·tTe·b= •) n~et I t ~r1 ~on-!d + 6. k~~il 
2.1.1. Transleren -~ ~ '· --r.1 ~ 
l-----1-=~~=L--'=-~~~ ~. -, -· -- _ I 1 

G1: rot.tafelblad G1· / G1: rot.~"' -" G1: rot~~ G1: rot.tafelblo< 
1. lier, schamier . dorrj.e kracht 3. e.m. d~::~t 4. I '"" '-ra 

2. Transporteren 

2 1 Horjz transport 

2.1.2. Roteren I .:. . )?7 -t' J''<:' ·' ~j 
~--------~~-------4~-------4----

~·T:;~~ "'~ ~t? 2. Transporteren 

2.2 Vert. transport. 

2.2.1. Transleren 

2. Transporteren 

G1: 1 tafel per linJ 
1.1ier tL, r · 
fîi 

G1: rot. tafelblad 
2. domme kracht 

ltl .• j '>-~ Jtiï(l 
G1: rot. tafelblad 

3. e.m. dom. kracht G1: rot~:x. ~: ~~· ~r-r--__ --------4. 5. . ••• 1 • ..;,; '/ --

2.2Vert.transport.l rir-TJI . · .. ) I fJ7 · .. ) "/f · , ~, ~ À ~) ----------------
2.2.2. Roteren ~ . · • ~ / //"! ~ 

2. Transporteren G1: tafelopwrelen G1::~(, , tafelopwrelen ~~~loplrgger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2: tafel op ligger G2~ 
1 mankracht 2. 3. her q 1. ~Iers 2. tandheugel 3.1op~d 4.1ier, vet S.lier, teflon ~~· -,..rail 

?3Hnri7lr"n~nnrt .L ·nr. , ·· - -:;[- - J~;'L_ ri .]_!__ n ' L~ I'' 'I''~- ::;.- ~~ t1-... 
2.3.1. Transleren .~[ i/./!_ 

~------JL~~~l~== ~ --- ~ 
2. Transporteren G1: rot. tafelbl' • G1: { tafelblad G1: ./ L,. G1: rot. tafelblad ._tafe~------
2.3Horiztransport 1.1ier,s~h~rnien.,l ;t'fjrac)ht ;:<~~/,;.)~ht /4.ke:~g -~ ~ 
2.3.2.Roteren - ~~ ~~~~ ~~==---~ '-0 ~i 

G1: vJ{I ~~ U1:_g_e-dw-on_g_e_n_p_o-s.+-------+-------~------~------~-------+------~~-----~ 

'fl;;';j" à 2. aanslagen 

3.1 Horiz. bekisting 

3. Positioneren 

[~~ ~-
~----~--~·~~~~ ~~--+----+-----+----+----~----~----+---~ 

G1: vrij .,. ... l. ~~~:ren 

3.1.2. z- richting 

3. Positioneren 

3.2 Vert. bekisting 

3.2.1. x- en y
richting 

4. Fixeren 

5. Aanhelen 

6. Transporteren 
transportmiddel 

6.1 Horiz. transp. 

'>";'(bl~). 
-r------~------+-----~-------r------~------+------4 

G1: fi;: ~:~::z[rf·~~~V:>er 

~LJ~~ 

G1: tra. !!I KP •te ~rG1: transp. op steiger G1: transp. op steiger G1: 
1. 111 ~ ... ils 2. ligger en lier 3. rollers en elek. lier 4~ elek. 

. op steiger G1: transp. op steiger 
5. tandheugelf vet 

G2: transp. door 
kraan 

1. torenkraan 

iJ~ ·p -,·,-<6 . · ~~~. -;u-- -J)t-, ~ ~ 
6.1.1. Transleren I"+= L': • ~ ~:.~ I 

~-------4--~~~ r-rr-------r-------r-------~------~------r-------~------+-----~ 

-

6. Transporteren 
transportmiddel 

6.2 Vert. transp. 

6.2.1. Transleren 

7. Fixeren 
transportmiddel 

G1: kJ I'j ièJ l•' l>e 1S1:..1<limal1'n aan vloer G1: klimmen aan vlo< tJ ~ In m.1 1. hijse~ met lier 1. tandhougel = . 

I 

G2: transp. door 
kraan 

1. toren kraan 
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14.1. Tijdsduurberekeningen structuurlijnen 

Duur activiteiten 
Struduurlijn: 1. Zellldimmend steiqer met goederonlift en elekrlsche karren 
plooggrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 ver~leplng 1 gebouw Norm 
Actlvitelt opp. duur st. duur 11. OPP- duur st. duur norm oh. 

eh oh eh eh eh ! eh eh eh 1 eh 
Ontkisten _ ___ 7 ,!i m' 2 min. _1? .. !LJ._~~---f!!i~-'- 112 st·i842iiï'·--:ï:?"Ut;~ 3360 st j 14 dagen 
J:I.Q.'i~~~ort 7.36m' l 3 min. 12 sLj__g6 min. -Ï12 st ;_!11~~.1l_uur __ 

~'i-j 2min. 
. 3360 sj , 21 d~g~ 

Vort. tran~--~------ 12 st J 24 min. 112 st. i 842 rrr 3.7 uur __ 3360 !LJ. 14 dagen 
Honz. Iransport ~-'!fL.} .. '!!!!L. ~~...!L.;. ... _3!i_!!'~. ~.1.2.. .. ~LL~~2 rrr s ,s.uur - -336o stÎ 21 dag~ 

·Positione~----------~'ti-- 2 min. 12 st l 24 min. 112 st ! 842 rrr 3,7 uur 3360 st. j 14 dagen 
Fixeren 7 ,:Fi m' I 3 min. f--_g_~~ ' :Fi min. 112 st j 842 -~ __ __§..§ uur : __ r---~ st-!- .1!..~ 
Aanhelen 3,84" m>r - 1;"67 min.· · r--12 st 1 20 min. _ _ 112 st. tJ42 m' 3,1 uur 3360 stT 12 daqon 
Totaal ldslmodules: 7.36 ""' 16.67 ~~ -1~~ !3,33 u__~ 3360 s1. r 111 !!!rl!!L.. 0,15 mulm' 
ï=ioriilr8nsp. transp. mat 0 st ! 0 min_- -

r-- 112 st. 842 m' 31,1 uur 
0 st : 0 mm. --0 stT 0,0 uur ~~~ 

Vert. transp. trans. mat 1~~-- 20m__i_~ ---0o!;~ 1-- 1 st I 0.3 uur 30 st. I 1 da_~~- --
Totaal transportmiddel: 1 20 mln. 1st. 03uur 30 se. 1 daqan 1 33 mulst. 
Totaal: I 842 .rr 31 uur 118 daqen 0,15 mulrrr 

Duur activiteiten 
Struduurlljn: 2. Zelfklimmend steiger met verrijdbare hefunit Inklapbare tafelbekistingen 
ploeggrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 verdieping 1 gebouw Norm 
Actlvitelt opp. duur st. duur se. duur st. duur norm ah. 

0,08 mulm' 

Duur adivitehen 
Struèluurlijn: 3. Paternosterlift· Zeilklimmand tilelger met lopende band scha-kelbare tafalbekistingen 
ploeggrootte: 4 

1 unit 2 stramlenen 1 verdiepi_llg 1 !!•bouw Norm 
Actlvitelt opp, duur st. duur st. duur st. duur norm eh . 

eh eh__ eh I eh eh I eh oh ehL_ eh 
-=o-n t--,k-~is-te-n-----+---c:~-'"' .. !"'~'"'!!!..J"-,;,l!·--=-2 -"m"'i~ ::_-14SiT-28-;;;;r;~l--112s1Ts42"tlf--3yuu';-:=_?360_stT14ëïaQën-
;-;H;:-on"'· z"'. -"'ra""n"'s,=p'o'-'-rt----t--~6_.!~_-L'!'!~,- . ..... 1~-~LI---28 min. 1--112 st . i 842 rrr 3.7 ~~- __ 3360 stL__.!_4_<!!'ll.""_ __ _ 

7v"_e-'"rt'--. t":'ra"_n,_,s."P<O:e_rt'-:----~-;62-, ;;15;.-m,'-';'~---1 .min. . ... ..!!~~f· ~~~L~~2 rrr__ 1,9 uur 3360 ~ 7 dagen 
.;Hë'o"'n ':'z .,:.t '-"ra"'n s".;p",<o"'rt----+~~-'!'_: ------ ~..'!!'!~'- _l~~!~.-1!!.r:ni'!c. _.!_!~st . 842 rrr 3,7 uur 3360 st. i--~-
=P"_os",it"-'io",_n",e:.:re::.:n _ _ __ +-=6"',1"=5--'m"-=' __ }mi'!,__ .. J~~~ I--..J..!~~L 842 rrr 5,6 uur 3360 st. i 21 dagen __ 
Fixeren 615 m' 2 min. __ 11~LI _____ ~_'!!L~c _ __!ll~ctf:1.q_!!f _ _ ~Luur 3360 st. i 14 dagen __ 
;Aa",_n",h,_,e';'leë-;n,-,-__,;-;---+-:;3o.;8~4_,m"';i-- 10 min. __ 2 st.l----20- îYiiri . 24 st . 842 :rrr 4 0 uur 720 st. ' 15 daQen 
·Totaal klslmodulas: ~ -2iïnin.- -,-4-~-~.i.r----1:1~-lil~ 842 m' 26,~ uur ~360 se. ~!9!.!!._ 
,;.H:::oo:riz"-"tr",an-"'s""-'p .. te.:ra,_,n",s"-'p .. .:.:m:::a"-'1.-+- ---'0:.,-, =•t. 1~'!,.- _ _ 2 st. I 4 mm. 24 stc_ 0 ,8 uur 720 st. : 3 dagen _ 
;V"_ert"'._,t7ra"'n".sp"' .. -"tr"'a"'ns"'.7m7a;c1.--:-lo----:1_,s"_t.~l--~20""'·m"':'~"- .----L!!..+--1.0 mm. 1-----\!._~1. 2,7_uur 240 st. 1 10~.!!_ __ 
Totaal transoortmlddel: I st. 22 : min. 3 st. 0 4 uur 8 SC. 3:5"' uur 240 se. i 13 daqen t----;';<73~m=ulst.:=":i 
Totaal: I 842 .m' 30 uur 112 daqen 0 14 mulm' 

Duur activiteiten 
-Struduurli"n: 4. Roterende tafelbeldslin!len lan!ll de !level zalftdimmand sreiQer 
ploeggrootte: 4 

1 unit 2 stramlenen 1_ver_dleping 1 gebouw Norm 
Actlvhalt OPP. duur st. duur se. duur st. duur noim ah. 

eh eh eh ! eh ·eh eh eh eh 1 eh 
Ontkisten 44 .5-~ s,ö'min.· ~~~ l --10 min. . 24 st 1 842 rrr 2 o r uur 720_!U,_t:J1~~ 
Hori z. transport 44 ,?_1!1~-!l~O ' min. -~~.l..---1.§_~1-- 24 1st L 842 rrr 3,2 uur 720 st. ! _12 dagen 
Vert. Iransport 44 5 rrr 2 ,0 min. 2 st L .J .. "!i_f! _ . 24 st l 842 rrr.J1l:-cu"'u"-r-~-----,7;;20~s:"'t"!1--·- lJl..~9~ 
Horiz. transport 44 ,5 m'. _ _ 8 0 min. __ __2~~min . _ _]~h842 rrr 3,2 uur 720 st. 1 12 da~ 
Positioneren ~5 m' 10,0 min. --~"1---~ min. ___ 24 s!...t_ 842 rrr 4p uur 720 si. I 15 dagen 
Fixeren 44 ,5 rrr 5 ,0 min. 2 st . 1 10 min. 24 st . ~_I!I.' _ __ ~PJ!_ur 720 st ! 8 dagen 
Aanhelen 3 84 m' _10 0 m!~"- ___ ?_"U ..1Q~I--~4 st . I 842 __ -'!f"T"""'.i,g~ 720 st.l 15 dagen . 
Totaal klstmodul~ __ : _ _ ---~~o?-~j---i~ c"!~- -----~-·st.#_!c~'!!!! f--...l.~i 842 rrr 19,2 uur 720 st. f n ~~ O,IJ!i mUJm' 
_Horiz lransp. transp.mat . 0 st. .9..!!'!~:..... -~~t . __ q min. 24 st. • . 0 0 uur 720 st T --Öd aqen 
.Y_~ansp . trans. mat~-r----1-~TÎ __ 20 min-'-- ____ 1__~L-_1Q_min. --~-"LL__ 2,7 uur 240 st I 10 da_Q!~-
Totaal transportmiddel: 1 îii:T 20Tmin. 3 st. I 0)3 uur 8 se. i I 2 7 uur 240 st. I 10 dagen 1 33 mulst. 
Totaal: _l I 842 m' 22 uur I 82 daqen 0 10 mulm' 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

Duur activl1aitan 
Structuurliin: 5. Hijsloods met bovenloopkranen en elektrische kar 
ploeqqrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 verdieping 1 gebouw 
Activiteit opp. duur st. duur st duur st. duur 

Duur activiteiten 
Struduurliln: Kr 
ploeggrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 verdieping 1 gebouw 
Activ11eit opp. duur st. duur st. duur st. duur 

Ontkisten --73if1---2;;;t:it - -~~::f};t+~}f~k -=:-]]L~J-~32 ~~r mJ ~ 
1 

14 ~=gen 
Honz. transport 7 36 m' 3 min. _!?.~.LJ- --~-'!'J.~c ____ !_12~l.§.~'? m' -~-- _ _ :pal •L~~---

,.Yert. transport _ 7,36 m' 1 2 mm. 12 st. I 24 mm. _ _1_1_2__~~- -~2 m' 3 7 uur 3360 st.! 14 d~~-
Honz. transport 7 ,~..!!!i__~!!'!"c --~!o..j __ ~rll_l!!c ___ !_12~1 I 842 __ m' 5 6 uur 3360 st I 21 daqen 
Positioneren 7,36 m'Î 2 min. 12 •!cL 24 min. __ 112'st 842 m' 3,7 uur -~-•!.L.!~9!!!!__ 
FIXeren 7 36 m'~--~~ __ !? .. ~! ! ___ ~_'!'.'"c.~!!-~Ü . .!!~~~--~"~~IJ_f__---~-~1!_j_a_g_~- --

'_AanheJ~.~-------- -~,~~-!!'~~- !~_l_'!'in ___ _1_2_~~T_2!2E~!~c ___ 11_2_,_s~:t~_2__1!f_---.-J"!~ _ _]~~1L<Ja_g~ 
_Totaal klslmodules: 7 .Jb m'L l~I...'!!!!!c. __ _!~-~"U~:l_--~_1'.! _____ !1?_~--~-842 m' 311 uur __ _1_360 ~· 1!?...!!_!!1!'_n _ _ 

Norm 
norm eh. 

0,20 mufm' 

Norm 
norm eh. 

0,15 mu/m' 

1:!9_ri_I _tra~cJ~~--'!'_!I-_ ~·t·H 20~i_"cc _ _ _ 1_~~-L-:29.!"!'lc __ 2_ st I DL~~-- ---~~:u= 3 dag~.!!__ 
Y~t_r~~sp trans~~-~}~! __ :29_!!!".'c _ _ _ l_s!.cj __ 2Q._'!'J."cc --~--,--- 0,~_1!.1!!_ 30 st i' 1 dagen 
Totaal transportmiddel: 2 st. 40 min. 2 st. • 0 67 uur 2 st. 1 1 1,0 uur 60 st. 4 dagen f----'2=-<.00=.:.:m:.:uf:.:st.=! 
Totaal: 57 min. 4 uur 842 m' 32 uur 120 dagen 
Totaal incl. 10% windvarlat 842 m' 35 uur 132 daun 

Duur activi1eiten 
Structuurlifn: 
ploeqqrootte: 4 

1 unit 2 stramlenen 1 verdieping 1 gebouw 
ActiVIteit opp. duur st. du~r st. duur st. duur 

Totaal: 62 ;mln. 3 uur 842 m' 28 'uur I 1115 daqan 
Totaal incl. 10% windverlet: i 842 m' 31 uur 116 dagen 

Duur activiteiten 
Structuurliln: Kr 
ploaggrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 verdiaping 1 gebouw 
Actlvitelt opp. duur st. duur st. duur st. duur 

0,17 mu/m:z 

Norm 
norm eh. 

0,12 mulm' 

10 67 mulst. 

0,15 mu/m' 

Norm 
norm eh. 

0110 mu/m' 

10,67 mulst. 

0,12 mu/m' 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

15. Werkwijzenbepalende fase. 
Begrotingen structuurlijnen 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting -i~ bam 
utiliteitsbouw 

15.1. Begrotingen structuurlijnen 
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BEGROTING: Structuurlijn 4· Roterende tafelbekistingen langs de gi?V1!1 zeilklimmend ste1ger - - - , • 

Uren Totalen 

tot. uren totaal· I! . totaal- e . totaal: e .· 
_ o 1~ _ __ ie e 

Bekistint materieel 0 : 'i! : e I! 
bek •~tlngRiaten -- 0 --: e e 20 ! e 33.611l.OO e 33 680.00 

. k•;~~bioiê._, __ ---1--- o s o,os 1- a ~~ -2!3 _ !.1 ---- e_ 8 100.28 
!Pf; IOO IIgg~ ---- --- i~-- 0 ~1! Jl@.: ~ 718.00 __ ie ---- e 7~8.~ 

- Inklap schroefstemReis ---l - -- 0 e 0,05 :_e 5 2§0f!l ! ~ ·- _ . e 5.260.00 
dM!JS e all llb•Jten 192 SI ! 0 I! 0 .10 i I! 3 1 68~ ! ~ ~~= 1!: 3 168,00 

i _ _9 --~· ~--- o Le :o: • e 
Randbekistin 0 0 : € : E e 

- ~'!!sJ.~ng~f:l!' t e_n__ 1.00 st. .18 00 st 2l 96 st ,· ==--- 0 ; e --- e 20.00 !i : 1~.~ e 1.920,00 
___ 1 !J _ ;_. __ o ie ~ ! e _ e 

Randb,!lveillging __ ' 0 - - 1 0 ! .~ !!- • e 
f:!!!!uster Bad~. __ 2 _T1! st --1· .. _ _ 0 I! ~ . 1 0 re 2..376.00 __ iE E 2376.00 
SLe•ger:Q_e~ mm st 21 288 tt __ • • • • • 0 e 0,1!2 ! e 355~ iJ . ~- e 855~ 

__ · o L _ o je - :e ~-- e 
~ ~x1ra _!!ekist.i'!grnaterie el -- j L 0 _ '1. _ . _ 0 i ~ __ ! ~ . ~ _ I! 
• $1;f!!miiJ.!~ aan_ hoofdliggers J!l~ I ~.00.1!_ ~I -. - Q e_ ~. : e ~ . .m.?O ·- -- : ~ -- ~ ~ 3.~,§0 
- steunkar onde• kistfragment 1.00 ''·I 1.00 , , ·--~-- o _e :Jl,30 ~~ .!!!.!3:!1 : e ~ 4 9.99.37 
• vuorstetafe lfragrn~nt tm .. ~ ~(!L!t !. O~Ql i ~ 7~~ ____ \~ ~ . 7.996,99 
• Elektrornal on oort andwlel 1,00 S1 : 24.00 st I 0 t 10,10 : ~ 79.989,91 : ~ E 79 989,91 

Wl~lconstructiek:s1 fr"a gmon1 2Jl landhe_ 9.00S1 i ~OO. s t --1· - o€ 1 .!JÎÎ ~ gr;f.~~ -= >'! - ~-- e 99.987,39 
- Q ~~ i~ .. e 

r.mc; 10r1ttlo)1PIIPP I ! Q. I!! -- ~ - - -- ~ '! --- e • 
khm~~hy~dgyhsche VIJZ~J ··- 4,f,!l._st. j ___ 0 ~ _!!.lliiE 3L~)l6 __ :e ___ ~ 31995,96 

_ '!9~xdraolie~ 1 00 n ___ 0 .L...!Ql.~! t .!!.liS.!~ i € i! 16.~,56 
• Ste1~er C,!P,.JUon per m')_ _______ 1.00 st 0 E 3 i_ ;: 3.999.2Q. . :.!! -~ ~ ~ 3.999,50 

We.rksteJgervoorhydrauJiek 2,00 111' ____ !_ 0 !.__~.04 i E 10665,32 __ iE . E 10.665 ,32 
' 0 : E • : I! E 

Tandheugel -- -- i 0 'E • -- ! E ·--- E 
- ~l~ ·wnsÏ iandheuge_l_~ 1,00 st! 24,00 it g E 4 .Q4_i ~ 1 ?~I .21ê T ---~ E 15 ~7 .98 
_ tMdJ..I~9~ _ __,_.f!Ls.L~ st _0 E 1,91 Ie 3999.59 ie ___ ~ 3 ~.50 

• reg~!t.lm t en ovenge elektra. _ __1.00 st 1 I ,00 st _ 0 E 20,20 : i! 79.989.91 ! ~ E _ 79 .. 989,91 
: o ;e :t . e 

lm;tortmateriaal - -; - 0 i e . : e . e 
~rtvo~en inq~ 2 Cll st. j 32 at 960 111 _ _ _ _ _ 0 : e ---:-= E 5[JJ f I'! 4 ~.00 e 4 1Dl.OO 

_,extra~pening (rondl6mr:!) __2Q~kg' ~.!<.9 14400kg_ 0 _ i.!= ___ .E 1 ~ i E 181~,00 E 18 ~.00 
o _ o :e iO: e 

· o o : e : ~e-----.-1 e 
be/ontk isten en transportere•c ___ 842,00 m' 25'200 m• - 2778,6 l e == . : e e 97 251,00 

o . o :e • :e • e 
• I • . 0 ~ = __ 0 Ïè == i E --~- J 

!"'ontag_tJO~~~ a_gf_ bek•~----· __ 7_.~ m' 1 ~42.ÇO~m:_ -~ lf>S.I rrf 1,29! _ N-19.!1 _l.E ___ :_e_ ~ . 7.Q.fl!!.® 
_ MontageJOemontage steigers en hft 1,00 st. , lXl .OO m' I 300 m• 2,t()! _ ~ i E • i@ e __I1 000 ,00 

; o o ! o: :.: e 
ntwikkelkosten . 0 . -- Ö : ;i-- i o! f! • 

f,"oo_ s_t L..._!jn~ 1 s1 !- --- o -e - 20- L99 Ie -- D,J~u_ ---- -r~~e_-- .. 1 _ 33.329.13 
: o o : "! : e e 

Totalen f 188.979,00 E 414.203,74 E 59.120.00 f 
• ~lerieel me/ een • be/eken/ dal h~ aangek oe hl moel worden. De huurprijs rs gebaseerd op de aai'Ji<ooppnJS, ondfNbof.ldsJ<.osJ.;m, de veN8f>9ingswaarde, x j81'en afschrijving en hel aanlal werl<.bare dagen per 1aar. 
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Nr. IOmschriivin 

Randbeveiliging 
Bal\/" er Baddrns 
Sletogi)Jdelen :DXJ mm 

OJ!lW!kkelkosten 

Totalen 

BEGROTING: StruetuurliJn 5 Hi.J>Ioods met bovenloo.fl'kr.lnen t n •lel<lmehtlltr 

uurloon 
huurdaaen: 

hoev 

E 35,00 
165 

1 SI 

0 

• Me~enee/ mt>: ~n • belokont d.t f1.BI t31lgelr.«<lf moet WJl~n ~ huurplfJS IS gebawe~d op ~ ünl<oopptr}S. Of)(/.pJfloud6/4.1X!le 

Totalen 

totaal· E .• hotaal ~ .• 
E 
~ 

@ 20,® I! 33 600~ 
8 655.60 E 
2513.28 E 
1m!XJ -- E 
3 141.60 --

2 376~ 
856,36 

251 Dl,.38 
199974,78 
15997.98 
4m)7 
s :m,66 

533,27 
19997.C8 

1666,46 

! t 
! e ---cj o! 
i (Il 

I: ,. 
I i! 
Ie 
: ~ 

~-1 : 
:e 

4 a:xl .OO 
18 720,00 

IOO COOJP 

159.120.00 

I! 
E 
E 
E 
E 
e 
E 
E 
Ë 
E 
E: 

• 

33.600.00 
8 685,9) 

513.Jf3 
392/XJ 

3 141 ,60 

I 920/XJ 

2 376,00 
855.36 

261 D ).38 
199 974.78 
15 997.98 
4 999.37 
5 3J2,66 

533,27 
19 fl97 ,48 

1 666,46 

4 a:xl .OO 
18 720.00 

203 JAJ.OO 

70 728.00 
100 IXXl.OO 

33 329,13 
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r BÈGROTING: Kraanafhankelijke iarelbek~lngen modules (7.36 m') - -. - : • • 

uurloon f 35,00 
huurda en: 182 - -

Nr. Omschri 'n Uren Totalen 
1 unit 

hoev. tol uren tolaal E - totaal: E _- totaal: E .· 
0 ! '!! ! o! E 

lekl'lllrr m ole ri ee l "--0 i E - --; E E 
- I - - - - · "- - --- --- _ _ ~ m=: 842,00 m' 9 ; ~ _ E 20 ,00! E 33.68J.OO E 33.§!JJ.'!J 

ll f]J st ! 1056,00 st. __ Q E 0,05 i 1§. 18 ~.05 jE E 18 006.0S 
_ __ _ 2,00 st. l 192.00 s1 2 ·-- O~.Q1.! E 2 376.19 __ i E _ _ ~ 2 376,19 
~ ~ 2 0 E O.OS ! è 6 968,80 ! E E 6988,00 == = ~~-~mE_ _ 2 0 ë- 0 10 1 E 3 4~.40~ : E ~ E 3494.40 

.--------------1---------~'-------l--+---~~~--~ 0 :E :E E 
Randbekistin 0 r E - I E é' 
bek is.!_lng~plat en 1 .00~-iá .~t~ 2 __ - JL-=- j.·. E _ _ ë 2000! E _ 1920.00 E 19'20JXÏ 

I 0 ' E iE E 
Randbeveiliging --= ·,--- 0 j E • ! ! E - I 

Bafustcu Ba_!ld.i!l_g 2,00 st'-~ 0 E 0110 1 E 3 494.40 ___ f E _ ~ E 3 494.40 
Sleig_P.rdelen ;ol!, mm 3,00 St ~ ~4~ SI _ 0 @ 0 -!g i ~ 943,49 --- ! @ ~ r! 943 ,49

1 

_ j _ Jl j E _ __ j ~ ! -
lolliS IOfllll dlt' ff eef 0 ! E ! E E I 

-- Kraan _ __ __ · 0 j ~ _ _ _ ! É E _ I 

Tofenkraan Potarn MD 265-365 1.î&O!Ll I at. ___ j 0 E I 3'20.00: E 240 240,00 E 1 3l.OOJ .~[ E I:Jl IDl.OO E 370 240.00 ! _ _ ----f----- . o _ 1 __ o ;e . _ te e . 1 

Stel,ger _ ~ , 0 --1--- 0 L~. _ iE E 
!,!r t ~l !_eks t ~ig~~p 1~) 1 st i 1 00 SI 1 1 sl. l ~ e 10 ,00 : .~ I~Jll- 1 E - .: E I fPO.OO I 

___ _ __ ~- 0 l __ _ ; t! . _ j E ~ I! -
_ Elektrisch aa.!1ll!'dreven kar ---· 0 __ i 0 : §. • _ __ _ ! E ~-- . I! ·-I 

efektnsch aangedreven kar ~ 1 !XJ •t 1 1 51. 1 0 E 20 00 iE 3.640,00 ! i!! . -~- E 3.640,00 , 
,..._ _ o , __ o jE • e e • 1 

Ar he itl trdll ' 10 rte re 11 • 0 1 0 ke · @ • E - I 

= -be/on! kisten en trans orteren- 7 ..3§ m' l-~ m• 3l 252Ei0 m' ~ = '!l_ '!Jp = ->-~ == _ ~- E! 97 ~1 .Ç!! 
~i~~on~l omzeilen . _ 1 IJ! &LL 1.m.,!L 30 &l &1. ~ _ ?2_,8 ; e_ ___ ~-- · E 2]93..1!1 i 

~ uitsteeksterger -.erl lcaal omzetten 1 ,00 SI . ! 1 .00 si. 3l 3l st _____LEi ~~ ! IE _ -~ • e E _ 1 396,50 
! l 

I • 0 j - 0 - E --- E I! • 
Montag-e/Oemontage bekisting --7 ,~ 642]jj'"'mi 2 16tl4 m' 0,11!1 - 1347Î ·~ ~- E 47152,00 

o . o ~ e e 
Totalen @ 148.592,50 f 281.06.3.33 € 165.600 00 .f" 

• Meterieel mei een ·betekent di!l het ~Mngekochl moel worden De hw1prijs is gebaseerd op de aankoopf!fiJS, onderl>orxf.sKOSlen, de vervdngmg:mtii3tde, x jaren afschrij1ing en hef aanlal werkbate dagen per JBar. 
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BEGROTING: Kraanafhankelijke tafelbekistingen modules (22.3 m') 

Nr.IOmschr.!Jvinq 

uurtoon 
huurdaqen: 

hoe-; 

• 35,110 
182 

1 unot 
Hoeveelheld 

I 1 ver·dieping I gebouw ~ bi) 
jeh.jhoev. jeh jbl. jhoev. leh 

. 0 
. 1 -J 0 

_ bekostingl!!!!!_n _ _ __ 22_ .33 rn' r 642.00 m7 2. ï68i mz I 
kon~rb rnl en 16 ,00 st. i 512.00 81 2' 1024 st 
fP E 100JIJJ!!rs -- 2 .... 00 SL ; 6!.!!'_!!_. 21 _!_28_51 

t~P $çhloefs lemJ'.eL __ 13,00 st f-' ?56.!!! >_t 21 51 2 st 
dM!rse <~ ll ribulen 1m..!!_~OO si 2 192 SI 

-~-

Totalen 

I . 0 

1 ,00 SL: 
100$1'1 

])!I_ SI 

~· 
16,00 51 

..l 
~ 
ll 

1 SI 

1 ~ 
O_H 

16 , , 
0 
0 

i260 m' 
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165.600,00 I i 

1.920.00 

3 494.40 
943,49 

370 240,00 
819,00 

3 640 ,00 

97 2?_1.00 
11 172,00 

47.152,00 

• Metetieel me~ een ·beteken/ dal hel aangekocht moel WOiden. De huwptljS is geba~rd op de aani<OOfJPliJ-S. o.oderhouds!<~en. de verv;,mgmgswaarde, x jaren afschrijving en hel aan/al werkbate dagen pet J88t. 
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' BEGROTING: Kraanafhankelijke tafelbekis1ingen modules («,5 m') - - - - -
t + ~ 

uurloon 

lUren Totalen 

tot uren totaa l: € totaal E! . totaal: E! .· 
:@ :~ ~ , __ 

~ 

Bek•st iru mtttNieel --- , ·~ ! E e 
--- o ! e @ :ïü oo ! ~ 33 GOO,Ip E! 33 !i80.00 

1i ~ --oöSïe 8 759.30 
,_ 
j @ e 8759.30 --- 0 E o' ! e 792 ,()3 ' E -- --- ~ 792,()3 

--=t 
0 .;; 0 05 ! E 4 6'.;9 ,20 i t: --~ -- --- ·--- ~ 4~ .20 

-- --- o e o 10 : e 3 494.40 L~ ----- ~ 3 494.40 
0 1T ,,. ~ 

' 0 j__E --- ---:è - E! - iOO ., I -~ --- ~ --- e 20.00 ie -
I '920.00 E 

-
I 9:20,00 0 = ~ --- . 

- -- - L 0 'Ë · E - E 
'"i I 

Randbeveiliging _j 0 ! el E ....--
8 a!_uste1 Ba~ding_ 

- ·- 0 ~ 0 .1 0 lt --- i E ---
_ _I.OO s t I 192 51 . _ ! 3 494.40 -- --- e 3 494,40 

St ruge'!!.eJ!~~ -- ~~'- ~ I oe OP.L.~ 943.49_ ie ~ - ~43.49 
- 0 -,-- ie ,_ _...._ ........ -~ o : e - - ~-

~ 

rdns lortmatPrieel 0 0 --:! !ê € 
Kraan ~ 

---
0 :-~ i .: @ - ----;----- - -

Toren k1aan Pot atn M0265.365- - - 1,00 SL ~ 1.00 st I SI - i - ~ -
o e 1-m._oo· ~ i: 24o.2ió.oo ~ 1:Îl0Co,OO; ~ rXt o:ii .cil e 370 240 ,00 

0 0 · I' e - - --i I Î "! 
I-

S~elger i 0 0 : fl! @ - i o ..L._!!l.m._j E - -· 
- l!_!!.~eeks~!9!!:_{ç!p__!_!E!)) --- .. 1 00 st. i___1__.!!l rt . , 1 SI. - - 1 8~,00 -- i E E I 820,00 

) !~ -- I -- 0 j --- o : e e 
Elektrisc h aangedreven kar 0 - - o ! e i e e - · elekt risch aangedreven ka1 1,00 SI o e 20,!!! :. @ 3 640~00 

1- ----- - 1,00 St . , 1 SI i --- :e e 3 640.00 ·--1 n! h! 
:c-=- --

7 _.36 m= I 642 m' 

0 0 -- --- @ 

0 i - 0 
I 

[ E rh eitl trdnsporteren - ; E --- - - - @ 

25260 m' _Q,JJj 2fl~.6 
---y ~ ~ be/ontkiSlen en lrans oneren- - :e --- --- ~ J 7,251,f!l 

1 ,~~!--6.00 1>1. T 1-
~ Ull ~ ee~ fil_eiger om zetten 240 SI. 1.33i - 319) 

~--
i P! --- 11 172,00 

-~ ·- i 0 - --:ë --- !!! 
. -- ' ' - 0 --- --- IE 

Monraa.e/Oemontage bekis1ing 7~ m'! 64200 m' 2 1684 m' 0 i 1347.2 i ~ i e e 47 152 .00 -- 1-
0 0 ;e !@ e 

Totalen @ 155.575,00 @ 267.1142.85 @ 165.600,00 f 
Meterieel met een ·beteken/ dal hel aangekocht moet worden. De hwrprifs is gebaseerd op de aenkooppn;s. or>i9rh<.'UdsJ<.osl.en. de ver<angingswaarde, x jaren &fschrijYin.g en hel aanlal werkbare dagen pet Jélar. 
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Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting "'i# bam 
u!ili tl'i!Sb! 

16.1. Omrekening aankoopprijzen naar huurprijzen 

Aankoo materteel omrekenin 
Onderhoud: 15,00% 

lnHatie: 3,00% 
5 

60% 

SI HI J( I III IHII.Itl1 

=-y~ïjl~~r!._goadëranllft ---- - - - -
-- B~--~~ ergfoel~&_ _ _ _ ____ _ 
- - · Ele.~-~g.IJ._o_~.QP~-e~le~n'-----

- Óntwlkkeii(OSten 
- ciiïtWikkeJkÖst.~ =-=-: _____________ _ 

IJHJr fiii iHII I tl I 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 151 



Bijlagenrapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;#bam 
utlllte!l.sbouw 

Tflll( TlllTIH I.Ttl I 

Daan Aldenberg TechnischeUniversiteit Eindhoven 152 



Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

17. Werkwijzenbepalende fase. 
Investeringskosten structuurlijnen 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eind hoven 

;#bam 
utlllteitsb< 

153 



Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting •bam 
utllite!Lsbouw 

17 .1. Investeringskosten structuurlijnen 

Investeringskosten structuurlijnen 1 tfm 5 
Nr. Omschrijving Hoeveelheid Materieel 

1 unit I 
hoev. leh. eenheidsprijs I prijs 

I lillUl II 

... Tr.1:1.~~P!'r:tl!'~~~r.ii:J!I... . - ---· - .. -- . -·-- -· -- l - ·c--=-
.. _ ............. -~~i-~~-~il_~ ... ........... -------- ... : ...... : .. : - :~ : ... : .. : .. :.~~ ....... 2 ,gg_::_s.t. .i.f.:.: i9g_9,Q9:L~_:_ -- ----- -üm .oo 

___ :- ___ ·::··_·:··:: $.ï;r~~i..ik;~;~:tr-i1~~~-r.~X~1~--- --- ___ :·--·:· ---- :··- ··:1·:~~ :-:t .. · ~ ::= ::··Jl·-~-j~~~~-:®Jl ~: .. ~::·--:::=~~~:~_[ 
······--·······_····-~~r.-~_:t~_i_g_~!.Y!l .. o..r ... :·~-~-r.~:~·l:l~~k:.··::... .: .. ::::· .. :::.~-~~-~ - st ............. :J-.·~---······-~---~~~·-~.J:.~.----~---_·-_·_::·.··· .. ·~-~-=;~~ 
. .. ... ~l~l:<_tr.i!!;l:;~_i:l~_~gi:J~ri:J~r:' ~~L.. i ! € ___________________________ _ 

··:.·.:·::· .. ::::·.·_·· .. ·:·:.· .. · -~-~-~-~!.r!~:~·?::::~-~-~:~-~:r:~~:~---~-~-~---·····--·····--·-·····--·- -~: .... ::.: .. :::?..:gg ~Ï.:. ·::: __ ::--::~::--::1~: .... :: -~;g~~:~~-~J-I:::::-:: .. :: .. ::·-· ... !.9.:P.9.Q,QQ 

Ontwikkelkosten i i € 
_____________ Q.~!~i~-~-~ik~_s._ï_-~;;-···· -------------------------_-_-__ :::::::::::.: ... ::: .......................... ! ... Q.Q _______ -~-----··::_·_:::· .. ~:r~·:·:-:?.9_:_·g_gg:_gg:::r~::·_·_·:::::· .............. ?..Q .. _Q_QQ__.QQ_. 

Totaal: ..................................................................................... ..................................... ·····t ··············!--·Ë·· 'ïï9:!iïiïï';oo 
n•••mr4•1 

'...... . .. J:.~r.2.1 .. ~.1:l.~i.~i.!l.Y_f!l_~l:l.r.il:l.l:l .. l.... ....... .................................. .. .............................. ·j' _€_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-__ ·_·2·_·_·_·o·_·_·_-,o·_·_·_·o·_·_-_J_._1
1

'·_·_·_€€ ___ ._·_·_·_·_·_·_·_-__ ·_·_·_·_·_--_·_-__ ·_·_·_·_·_·_·1·_·_·o·_·_·_·:·.·2·_·_-4·_·_·o·_·_-_:,.o·_·_·_-o_·_ .. 
.......................... . S.S .. ~~-r.n.).~~-~ .. ?.a..~ .. h.-~o..f.lJii_g_g~!S.. ............ .... .... ... . .................. ?..!.?. .. st. .. 

........................... .9.~-~-~~-s..t.~_l .. yo._~~-y~_rr_ij~-~-a..r.~ ... r:'l .. O..~~-~-~-s...... . ............... 1AA.,99. ... ~!.... i € 1.5oo ,oo i € 216. ooo .oo 
............................ ............. ...... ...... . ... . - ..... ....... . .... ..::·_·::r, .. ··:::::::.·:::.~:-.. ~:: .. ·.·::::.·_·:_·_·_·_·_;:-_f __ ·_·_·_~·-::::·_....... ...: __ ·_ ............. .. 

.Ir..1:1.~~PI:I.r:tl!'.~!~r..i_fi!_l:ll....................... .... ...... ........ .............. .. .... !. ..................... j .. L ............................... : .. ... 

... . ... ::::::::::::: :~;f~i~~~!-~:~(t;~r.~~-~s~cf.~~~~;~l:::::::::~:::: .. ::: ... ··::: ... :.·_·::.:::: ::::::.::::1.:::~-~-::!}~: .. :-:::..:1:!-::::=~:-~:~~l~-t:!:-: .. ::: --Ji~-~~~-~ 
. Y.lf~r.~_s._t_~_i_g_~_r.Y!J.~r .. h..Y.~r.~~_l_i_e.~.... . ...... 1_E)_,OQ .. st .............. f .. ~- ....... ?.-.QQQ_,QQ+ :- ......... }~_.Q_QQ_,QQ_ 

......................... ............................... ................... .. ........................ +........ .. ................... : .... . 
............ Y.l:l.r.r._ij_~-~-<!l.r.~.Y.I:I.~.t!~~l:l.~.lift . ...................... ..... _ i .. . ... .. .. . .. L~. ..... ... . .... -.. . . . .. 

............................... 8_~ils_(~~PP.r.o.~~-~~~l.. ... .... .. .. ?.AQ...QQf!l i € 1oo.oo i € )~:.999.92 ... 
......................... t::.l~~t.r.i.S..~h. .. ~-~-~~r.~!-~I .. !J.P..~i-~_1_~-n............. .. .... A.PQ.~!.... .... ... .. ... j .. ~: .. AQ Q_QQ ... QQj~ .. :.. 160.00Q.QO 

I : € ....... t ............................. J ...... .. 

' i € 
'i € .. 40 ooo,oo"l € 

·r·· ....... ·- - :· 
. ................................................................................. ""'!""""'"" "'t'€" 

Ontwikkelkosten .................. 1,_QQ ... 
Ontwikkelkosten 

' 

................................................................................................... .. 
Totaal: 608.240,00 
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... E.l.t:!~.·~-·r:'.9.~~~1:l.r.•~-~-1... .... : é 
................................ ~a-~~-l~yg~r_y~~b.i~~i~g--~~-~!f!l.~~-~~-~·~_ ...................... :···j jg~_-_·_--_:_~_· ___ ··~-----_--_-_:_.·_~_ .. ·_t_:_:_·_···---···--·· __ ··~~----_:_---:_·._-... _ .. ___ .. -_.-_.·_·_--_·· .. ~------_:_-~_-_:·_~_:_·_:_-_I,·_·_--_:_·_.-_.·_·_··_·::::::······ ......... ..4.-§QI:J,QQ_ 
..... ............ ... \l~!b..i~-~i-~.9 .. ~~-~~-~-s. -~~~ .. ~-is._t_~g~-~-~-~--- ...... ..... ...... . ....... . .. .. .. _1 :.!:l?9 .. PQ 

........... lJiii_g~~r.b..i~-~-i~_g_y_og~ __ ~i.s._t_~g-~~-l.e..~........... 3B4 .OQ .. ~t ! € 50,00 i € ........... _1_!:1.-.?..QQ,_QQ., 

............... --~: .. :t~-~-~-=~:~--~~::~~erlng __ i~ __ lo.p~-~d.-~---~-~~-~------· ... : . .- .. _-·_·····- ~S.~ .. ·-~ ... S..t:_·: .. :::::: .. ::_::::_:_:::t~~- .. __ ...... .-._-_· __ ··· __ -·_··--~-~-·:_::·:~~_::~_i,:-_:_::_ ... ~: .... -- .. ~:~~-~~=~-~~-: 
................ Tr.~'.".!!lP.I:I.r.:t.~.2.1~.1:l.r.i.~-~-!................. ............................ . ............................... .. 

.. ..... ~_l_i_f!!_r.~.i_IS. ... ~.n..h.Y.~.r-~~-lis.c..h.~.\:'Ü~~_I. . ............... ~-~.,Q.Q ... ~!.· 1 € ... 3._QOO ,00 .i €.......... .. .. ?§ Q_QQ,QQ .. . 
........................ _r_~g_!ll_~-~-i_t_~.Y~r.~-~l_i_e._~_ .............................................................................. 1 . .QQ_ s..t: 1 € 50.000,00 i € ..... ?.Q __ QQQ_,Q_O 

............... _ §!~i_g_~.r ... ~~P.:.(!.!g~ .. P.~r m ........ !3..PQ .. ~t :_·_·_:_:_:_._·_·_ .. _ .. _.-_--_·_-_--_· __ :_.-_.-_-_··~~·-:_:_:_.-_._·_·_:_:_:_.-_._:_.-_-_·._·_-_2_1_.-_.:_--_6_-·_:_.~_-_·_· __ ·_~_:_:_.-_',g_· __ :_.·_~_--_--_-·_:_:_;1 ·_:_.·_:_·_·_:_:____ •••••• 1 .. ?.-.Q.QQ_.QQ __ 
........ .... .. .. 1,'./_e!~-~!-~ig~r.\lo.or. .. ~.Yd. .. _ P9..... .. .......... _}?..:_QQ_Q..Q_Q_ 

i ! € V ""db t l'ft ................ !' ..................... "!€ .... . 
............................... . ... ~.r..r.•J.... ..... ~.r..l:l .. P.2.1 ... 1:l.r.!l.l:l ...... ~.r. .. !.......... .. ...... :. .............. .. ........... ! ....... .. 

................. R~_i_l_~ .. (lJ.AP..r.r.gfi_~-~-~L. ................ .. ................ ~~-Q.PQ ... ~ ............ _ .. _·_·_·_·_·_·_-__ -j_-_.€€·_·_·_·~---·_·_·_-_4·_·_·o·_·_·_·:·_·o1 _____ .oo ______ oo ______ .,.oo ______ oo._·_·_·_-_l! __ .. _€€·_·_·_·_·_·_-_ .. _·_·_·_--_ ........ ?.~_.Q_QQ,.QQ _ 
......................... _E:;_I_e..~!ri_~~-~g-~-~~-~s.t.~I __ ~P.~-~~-~~- .................. _ .... A ... QQ __ s.t:.... . , __ _ _____ 1_§Q__QQQ_,Q_Q_ 

....................... -~~~-~e..~ .. -~-~.n.-~!--..?~ ~-~~-~t.: .. _lgp_E!_~~-~ .. b.~-~~ .. -- ......................... ! .. PQ __ st. .. ......... ~ .. ~-..J.?.Q_.Q_QQ_.QQJ.~ .!.?..QQ.QQ,QQ __ 
............................................................................................................................................... : i é 

......... _._-_·:::.:·:·_-··_:_· §._~I01~F.i.r~~~~;~·-·::::_· __ -·::::.-:·:·:_:·::_· __ ·:· ___ :·_ ............... -.. :::··--::--: :-:::-:-:::---:::::1·-:.;~: ::·· ...... ·::: .. :::-r~-~:::-__ -$g;g·g_g.§:~:J .. l:::: ::~;QQQ_,QQ .. 
........................... .............................................................. ....................... ........... .. ....... !........ . ..... L ...... . 

............................... Tl:l!iJ..i!l_:_ ............................................................................................................................................................... L...... . ...................... !.~... .. ----~-~!A~-~-l~-~-
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STRUCTUURLIJN 4 

.............. I:J.~.~i~i':J.9'!'.~!1:!r.i.~.~l.... . ........... ····- . . . ;................... . . .. ..i .. ~ .................................... . 
i .... . ...... . ~.?C.~r..~.~.l:!.~i.~i'.l.9.r.'.l.!l.~~-r..i.l:!!;!.1 ... . ......... ..: .............. - ... . ........ .!..~ . 
.............................. S..~~~r~i~r.~~-~-~~ ~~gf~li_gg~r.S. ............ . .. §QQ .. QQ:~s.t i € 20,00 i é !?,QQQ,QQ 

···············: .. :.... i~~iit~:f~~tr;~~;~i~~-~.:.~:t .. ··· · · ·· ·······: . .A$;.~~.:.:.:. .......... :::·]~f~:::~~~~~:~~:J1::.: :.·:· .. : .. : .-.. ~~::.~~-~:~.~--
E..I~-~-tr.~.rr.t~~gr. '!.~.~r..~~~-~-"'-'i-~1....... . ......... . ..... .... . ..... A.~,Q9.:.~~:.... . ......... !..~.... 5. ooo ,oo .L. € .... . .. . ... ?.4.Q,.Q.QQ .... QQ . 

......... ':".i.~.l.~-~-~-~~r..IJ.~!.i.~ .. ~.i.s..t.fr.~.9r:tl~~-t .. ~P...'.~.~~-~~-IJ9e.l ..... §QQPQ .. st. . ......... j .. ~ .· .. ~:::·:::.~·gg·_;g_Q) ... ~ ....... : ..... J.QQ,_QQQPQ .. 
··············································································· ...... ............ .... ..... - ···- ....... ! ........ j .. ~ ........... . 

.......... Tr.!I'.I~P.t:~.r::t.'!'.~!l:!.r.i.~~-L........ . ......................... i ............................... ..!. .. € 
........... ~li.rr.t.r.~.il.s. ... ~.~ .. hY~ra.~l_is.s.~~yüz..~l . ?..?.,QQ+~~-' .............. j.~ ........ .?. . .Q.QQ,QQ .. j .. ~ 

... r.~.9.~.1.1J~.i.!h.Y.~.r.~~.l.i_El~...... 1 ,OO,st. i € 50.000,00 i € 
...... ~.§ . .Q.QQ...QQ. . 

50._000,Q.Q .. 

···· ~:~~:~\.e]~_:r.:~~~:r~&iJ.~0~:~. · ···- ····· ::::: .... :::-:::::-:-::;~-:~~::-::r::~:::~::~·-::::::J~::·:~~~:::-::1.]~~:~~n::~·::: .. 
' '€ 

. ... 1.?..Q.QQ ... .QQ . 
....... J?.QQ.Q..Q.Q_ 

........................... :.::::··::.:.···:J:::::::.:·:: ... ::::::·.::::::.::: ... Lf::::·::: 
. ?.APQ:~~: ............. j .. ~ ...... ?.PQQ,_QQ ... l .. ~ ................ A~.Q.QQ .... QQ .. 

. ..................... ?.4_,.00 , st. . ......... j .. ~ ............ ?.Q.Q . ..Q.Q..J. .. ~ .... .. . .!.?. . .QQ.Q PQ . 
.?.APQ.:.~~-·.... . .............. i ... ~ ......... 1 . .QPQQ....QQ. . .L~ ....... ?.4QPQQ .... QQ .. 

i i € 

................... g~;;.~~~!~~;:;:~::::::::: . ::::::-:::~·:_ : ...................................... 1 .. 9.9... .... ·:::~·]i··1gg,ggg:,~;::r~ ........ :.Jgg QQ.Q,QQ .. 
! ! ···························· ·············· ·············· ····r··· ····r€· 

........... ::r.~.':l.~.~.l:!.'!.9.1:!.1... .............................. . 
............................. -~~-~.I.~.~EQ.~.~~: .. ~.~-n..~.~-~~.9~1. 

... ~-~-~-~-~-~~-g-~1 ............. . 
......... . r.~9.~.~-~-~.i~ ... ~.~-g~-~.r.i.9~ ... ~.1.~~~r.~.: 

Totaal: 1.181.000,00 
STRUCTUURLIJN 5 

............... Tr.!l'.l.!i.P.t:~.r.!'!'~~l:!r.i.~~L(~.ijfi.l.t:J.t:J.~Iil. .. ; .......................................... j .. ~. 
buitenwanden incl. constructie 1960,00 m• i € 400,00 : € .... ...!.~A,.Q.QQ ... .QQ. .. 

··················ëiäï<··;iï.cï:··ë·o·iï5ïiüëü8··--······· ... ···· ·····:::f?99:;_99I.~.-.··· ·! € -· ·····söö .. öö·n~· §QQ.QQ.QPQ . 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

BAM Advies & Engineering 

fr oj ~ct .. : it:-a.ar.. or.aft:.an:.Celi j k t ocn.,er. 

Or.de:=de~l: da.a.!l a.lde::be::g 

KIPSTABILITEIT 
S~a&~ ?lt!l. gaffel Klf~ceu:-. s f~ta :1àer. 

"'4.:-.gr. ( oo) In:! 

!. } ·i": bo'len: 2. 5} :. 5 ( j 

~nder: :: . !} :. 5 ( ,j 

. 0 'Jo bovl!:n: L CJ 1. !) : ) 

o::1der: 1. ( } 1. o~ ~ 

.O ·Jo bov~n: ~ . 3 !) ó . j ;j j 

!:onder: (! . 3 j : . 30 } 
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u.:. i> hm' I 

l 1 :!1:1de I 1.4-3) 0 .lOl :~ 7€,19 
I 1 ~i:1do@" 1.1. 4 (1 1.4-3) ·L no;. 66 7E ,l9 
I 1 eegin € ' IJ . 4 b . 1. 4-3) 0 .lïS ~ 2 1 '3 
1 I ?:!.nd~ ~T' tJ l :. . 4 . 4-3) J. :Z 3 1 56 ï€,l 'io 
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utillt.elt bouw 

20. Vormgevende fase: 
Tijdsduurberekeningen ontwerp 2.2 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 168 



Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

20.1. Tijdsduurberekeningen ontwerp 2.2 

Duur activiteiten 
Structuurllln: 2. Zelfklimmend stelqer met verrijdbare hefunit Inklapbare tafelbekistingen 
ploeqqrootte: 4 

1 unit 2 stramlenen 1 verdieping 1 go bouw 
Activiteit: opp. duur st. duur st. duur st. duur 

Duur actlvltoiton 
Structuurliin: 2:2. Zelfklimmend steiqer met verri jdbare hefunit, inklapbare tafefbekistinqen 
ploeggrootte: 4 

1 unit 2 stramlenen 1 verdieping 1 gebouw 
Activiteit: opp. duur st. duur st. :!luur st. duur 

PLANNING Mogelijkheid 2,1 en 2,2 "''geleken VQor één 1aeftbjlkistingseenheld (+/· 44 m~ 

Norm 
norm eh. 

0,118 mu!m• 

2,40 mulst. 
010 mulm" 

Norm 
norm eh. 

o.oa mulm" 

2 13 mulst. 
0 10 mu!m• 

uran: 1 uur 2 uur 
Activiteiten: 
Mogelijkheld 2.1 
Ontkisten 
Horiz_ transport 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting ,.,.bam 
utiliteitsbouw 

' 

21. Vormgevende fase: 
Vormgeving definitief ontwerp 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

21.1. Vormgeving definitief ontwerp 

21.1.1. RCS steiger van PERI 

Twee dubbele UNP 200 klimprofielen zorgen voor de krochtenafdracht op de klimschoenen. Een klimprofiel is 9,5 min lengte en steunt op drie 
punten op de vloer. Aon de bovenkont is ruimte overgelaten voor het klimootponeel. Oe klimprofielen zitten h.o.h. 2,6m. 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;Jbam 
utiliteit bouw 

21.1.2. Klimaatpaneel 

klimootpaneel in verticale positie op het RCS klimsteiger. Oranje: stolen profielen voor klimootponeel. Rood: RCS klimsteiger van PERI 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 172 



Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

21.1.3. Inklap-bekisting 

21.1.3.1. knex-model van inklap-bekisting 

Het testen van het principe van opvouwen en uitvouwen 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 weerstond woordoor 
de lier de kist uitvouwt. 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting ;Jbam 
utlllteit~b u 
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Bijlagenrapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

21.1.3.2. De inklap-tafelbekisting 

Tusse n de sealen hoofdliggers onder de bekisting zitten de stempels opgeklopt in series van 3 stuks. Deze stempeleenheden kunnen na het 
hoogte positioneren worden uitgeklopt en op hoogte worden gesteld. Deze zorgen voor de krochtenafdracht naar de onderliggende vloer. 

De opvouwbekisting is opgevouwde vorm. Met een bekisting von 5 m x 10 min uitgevouwen vorm is een kist gemaakt van Sm x 2,5 m. Een 

kwart van de originele lengte. Door het opvouwen is de bekisting geschikt voor transport buiten de gevel. 

Daan Aldenberg Technische Universiteit Eindhoven 

'flbam 
u 11iteitsbc 

175 



Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

De bekisting tijden het opvouwen. De kist bestoot uit drie korren die bij het opvouwen in elkoor getrokken worden . Tussen de korren vouwt de 
bekisting zich in. Door de wielconstructies breed te houden kan de kist door de zwaartekrocht niet omvallen. De rode domme krachten aan de 

wielonders tellen zorgen voor het positioneren in de z-richting. De groene aanslagen zorgenvoor de weerstond tijdens het uitvouwen. 
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~ Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

22. Vormgevende fase: 
Tijdsduurberekening Zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel 
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Bijlagen rapport: Oe Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

22.1. Tijdsduurberekening Zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel 

Duur actlvitellen 
Structuurliln: 22. Zelfldimmend stelqer met verrlldbare hefunit, inklapbare tafelbeklstlnqen 
ploeqqrootte: 4 

1 unit 2 stramienen 1 verdieping 1 gebouw 
Activiteit: opp. duur st. duur st. duur st. duur 

Norm 
norm eh. 

0,05 mu!m• 

2 00 mulst. 
0 07 mutm• 
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~ Bijlagenrapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting "bam 
utlllleitsbc 

23. Vormgevende fase: 
Begroting zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting "bam 
utiliteitsbouw 

23.1. Begroting zelfklimmende inklap-tafelbekisting met klimaatpaneel 

BEGROTING: Zalfklimmonde 'IOuwtofolbokisling 

uurloon 35,00 
huurda on: 165 

nschri'vin Totoion 
1 unit 

ho ev. totaal: E .· 

·-- --

2: 512 st. 

2' 576 st. 
2 144 SI. 

0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 

48 SI. 0 E 6 
0 0 ·-·--- - · 
0 0 

11 512 m 0 I" 
214 si. 0 ~ 

ïooo m' 0 
0 0 

m' 842 m' 
~~~~L---.---1------~~~~~~m'~.~~~1~560~.~m~'~--~~-----

st. 48 st. 'E 
o ·--L 

lt\"VIkkclkostcn --:.-=-.1--;-;:;;;:-:--+--;t-··· 0 __l__ 
+-- ---'-1,.",00"'-"s'-1 +----'1"'00"'-'s"_t.'-+- 1t----b~ ·-·--·'· BO 00 '~ 13.331,65 iE 

~~-~~~E~-~~=~~-----4· E 

>E 
~ikkelkosten, _______ . 

,talen E E 247.999 53 E 
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~ Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

24. Vormgevende fase: 
Omrekening aankoopprijzen naar huurprijzen zelfklimmende inklap
tafelbekisting met klimaatpaneel 
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Bijlagen rapport: De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

24.1. Omrekening van aankoopkosten naar huurkosten Zelfklimmende inklap
tafelbekisting met klimaatpaneel 

Aankoop materieel omrekenlna naar huurprijzen 
Onderhoud: 15,00% 

Inflatie: 3 00% 
jaren afschrijving: 5 

Bezettingsgraad: 60% 
Werkbare dagen per jaar: 220 

Nr. Omschriivinq Hoeveelheld I Materieel Onderhoud Verv. waarde Afschrllvlnq Bezettinq Daqhuur 
1 unit L 5jr 3% inR. 

ho811. eh. I prijs/eh. prijs/eh. prijs/eh prijs/eh. prijs/ €1eh/da~ 
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~ Bijlagen rapport : De Kraanonafhankelijke tafelbekisting 

25. Vormgevende fase: 
Investeringskosten zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel 
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Bijlagenrapport: De Kroononafhankelijke tafelbekisting 

25.1. Investeringskosten Zelfklimmende inklap-tafelbekisting met 
klimaatpaneel 

Investeringskosten Zelfklimmende vouwtafelbekisting 
'Nr. Omschriivinq Hoeveelheid Materieel 

1 unit I 
hoev. leh . eenheidsprUs 1 prijs 
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26. Vormgevende fase: 
Offerte RCS van PERI 
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26.1. Offerte RCS van PERI 

offerte 

De heer D. Aldenberg 
p/a BAM Utiliteitsbouw, advies & Engineering 
Postbus 54 
3980 CB BUNNIK 

PERI b.v. 
v. Leeuwenhoekweg 23 
Postbus 304 
5480 AH Schijndel 
Nedertand 
Tel : +31 (0)73-5479100 
Fax : +31 (0)73-5493651 
Email : info@peri.ni 
Website: www.ped.ni 
ABN AMRO nr. 41.26.87.887 
HR. 's-Bosch: 16068267 
BTW. Nr.: NL800771746B01 

Bekisting« 

Uw Ref. 
Project : afstudeerproject: kraanonafhankelijke lefalbekisting 

Onze Ref. 
Beh. door : R. T etteroo 

Datum : 23 mei 2008 
Pagina: 1 van 4 

Betreft :offerte RCS 

Geachte heer Aldenberg, 

Wij danken u voor de interesse in de Peri bekistings- en ondersteuningsmaterialen voor je 
afstudeerproject: 

"kraanonafhankelijke tafelbekisting" 

Op grond van uw aanvraag en de tefoongesprekken hebben wij uw wensen voor het leveren I 
verhuren van automatische klimbekisting RCS in de hierna volgende aanbieding uitgewerkt. 

Vertrouwende u een gunstige aanbieding te hebben gemaakt zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

PERI b.v. 
Bekistingen en Steigers 

R. Tetteroo 
Technisch Commercieel Adviseur 

Bijlagen: 
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Algemene Voorwaarden VSB 

2. Uitgaande van 
Uitgevoerd volgens tekeningen welke waren bijgevoegd bij uw aanvraag per Email d.d. 23-04-2008 
Betonhoogte : 2960mm 
Vloerdikte :niet bekend 
Koopmateriaal : Verbruiksmateriaal en speciale onderdelen 
Huurmateriaal : Standaard PERI onderdelen 

3. Bijzonderheden 
1 vlonder, max . belasting 90 kg/m2

; 

Vlonders zijn dichtgelegd tot aan de gevel; 
Via de vlonder is er rondom de buitengevel te lopen, ook in de hoeken ; 
Er is gerekend met 2 aggregaten met op iedere console hydraulische cylinders; 
Per aggregaat kunnen 4 klimcon sole's tegelijk geklommen worden . 
Leuning op vlonder dmv underlayment hoog 2,0 m 

4. Prijzen zijn exclusief 
Samenstelling RCS-systeem incl . voorgemonteerde vlonders op de bouwplaats; 
PVC- pijpjes en conussen voor bekistingsankers; 
Stroomaansluiting voor het hydraulische klimsysteem; 

(verdeelkasten, stroomkabel naar verdeelkasten en hydraulische aggregaten); 
Sparingsbekistingen, Adapter voor deur en raamsparingen; 
Kosten voor overdracht van PERI naar aannemer bij aanvang project (indien nodig); 
Berekening reactie krachten van het RCS systeem op het totale bouwwerk; 
Alle niet nader genoemde onderdelen die van toepassing zijn . 

5. Levertijden 
12 weken na schriftelijke opdrachtbevestiging, aanwezigheid digitale tekeningen en 
overeenstemming over de technische details met onze engineerings-afdeling te PERI Wei~enhorn. 
Constructieve berekening zijn beschikbaar 6 weken na schriftelijke opdracht. 
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6. RCS (Rail Climbing System) KLIMBEKISTING 
Het RCS klimsysteem is zowel kraan-afhankelijk als kraan-onafhankelijk te gebruiken. 
Voor het kraan-onafhankelijke gebruik worden mobiele hydraulische pompen ingezet welke tot 4 cilinders (S ton/st.) 
tegelijk kunnen bedienen. Deze cilinders wegen 25 kg/st, zijn eenvoudig met de hand om te zetten en klimmen SOcm 
per slag. Kosten kan men besparen door zo min mogelijk cilinders en mobiele hydraulische pompen in te zetten. Het 
systeem klimt met een klimrail dat een onderdeel is van de totale klimconstructie en een geleidingsfunctie heeft 
tijdens het klimmen. De werkvlonder en de naloopvlonder zijn opgebouwd uit GT24 I VT20 dragers en geschroefde 
ruwe steigerdelen. 
Het systeem is aan de bovenzijde volledig open waardoor het mogelijk is om geprefabriceerde wapening aan te 
brengen. 

Pos. Omschrijving HvH EH Koopmateriaal Huurmateriaal 
koopwaarde 

1. 
1.1 Automatische klimbekisting 

RCS-C consoles 48 St € 150.000,00 

1.2 Vlonder 
GT 24 als onderslag voor vlonders 512 m, € 10.000,00 
Steigerdelen als vlonderhout 640 m, € 1.600,00 
Voormontage vlonders 128 m2 € 2.300,00 
Underlayment tbv leuningbekleding 1200 m2 € 10.200,00 

1.3 Hydraulisch systeem 
Klimsysteem 48 St € 232 .000,00 
Aggregaat 2 St € 16.000,00 
Toebehoren (olie e.d.) 7 set € 4.850,00 

2. Verloren ankerdelen 
Per verdieping 48 st € 480,00 

3. Engineering 
Gebruikshandleiding, alle relevante € 20.000,00 
tekeningen van productie t/m 
montagetekeningen tbv Toren Tl 

4. TransQort 
ca. 70 ton materiaal, transport Schijndel- 10 ST € 3.7000 
Den Haag (verrekenbaar) lev/afvoer 

5. SuQervisor 
1 supervisor € 610,00 dgn PM 

( 43.130,00 ( 408.000,00 

Huurmateriaal wordt u aangeboden voor 3,5% van de koopwaarde per 30 kal.dagen. 

Huurmateriaal kunnen wij u tevens aanbieden met een koop-terugkoopregeling van 20% van de 
koopwaarde 
7. AANVULLENDE BEPALINGEN 

Algemeen 
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Bij beëindiging huurperiode dient het materiaal onbeschadigd en schoongemaakt afgeleverd te worden bij ons 
magazijn te Schijndel 

Niet geretourneerde losse onderdelen blijven in de huur staan tegen het overeengekomen 
(berekende) huur percentage. 
Bij terugbezorging dient het materiaal met een retourbon geteld, gesorteerd en geëmballeerd op de 
wijze waarop het aan de opdrachtgever werd afgeleverd, weer ter beschikking van PERI b.v. te 
worden gesteld. 
Indien opdrachtgever geen materiaal-retourbon bijvoegd geldt de telling van het retour materiaal 
zoals door PERI B.V. uitgevoerd. 
PERI B.V. kan de aan- en afvoer van de benodigde materialen voor u verzorgen. 
Laden- en lossen op de bouwplaats is voor zorg en rekening opdrachtgever (maximum laad- /lostijd 
is 1,5 uur per vrachtwagen) 
Vervuild geretourneerde bekistingen zullen door ons worden gereinigd deze schoonmaak-service zal 
separaat in rekening worden gebracht à € 4,00/m2

. 

Bij extreme vervuiling worden schoonmaakkosten doorberekend op uren nacalculatie à € 37,50 
(On)herstelbare schade < € 250,00 per retourlevering aan PERI materiaal vindt berichtgeving plaats 
middels een directe schadefactuur. 
(On)herstelbare schade > € 250,00 per retourlevering aan PERI materiaal zullen wij, binnen 10 
werkdagen na retourontvangst, een schaderapport aan u toezenden, waarbij wij u in de gelegenheid 
stellen deze schade te verifiëren op ons terrein te Schijndel 
Indien wij binnen 8 dagen geen reactie van u hebben ontvangen gaan wij over tot facturering en 
verschroten of reparatie van deze goederen 

Prijsstelling 

Prijzen zijn exclusief 19% B.T.W. 
Genoemde prijzen zijn af Schijndel. 
Minimale huurperiode is 30 kalenderdagen, daarna is de verrekening per kalenderdag. 
De huurprijzen worden als percentage van de verkoopwaarde doorberekend. 
Maandelijkse facturering per 30 kalenderdagen 
Huur start op dag aanvoer op de bouw en stopt op dag aflevering bij PERI b.v. te Schijndel 
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Genoemde hoeveelheden zijn, tenzij anders overeengekomen, verrekenbaar. 

Bekistingplaten en houten balken worden op hele handels-afmetingen doorberekend. 
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