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Voorwoord 

Afgelopen periode, van september 2006 tot september 2008, ben ik bezig geweest met 
het afronden van mijn studie Construction Technology. De eerste negen maanden ben ik 
bij Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten gestart met een stageperiode op het project 
Orbis Medical Park te Sittard-Geleen. Tijdens deze stageperiode ben ik op zoek geweest 
naar een interessant onderwerp v~~r Masterproject 4 "Participerend Observeren" en het 
afstudeerproject. 

De natuurstenen gevel van het Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen is een van de 
unieke onderdelen van het project. Inwoners van de gemeente betitelen het gebouw dan 
ook als het "groene" gebouw. Dit unieke onderdeel heeft mij de aanleiding gegeven om 
de uitvoering van deze gevel nader te bekijken, dit heb ik gedaan in Masterproject 4 
"Participerend Observeren". 
Tijdens de periode van "Participerend Observeren" heb ik een probleem geconstateerd 
dat betrekking heeft op de fysieke belasting van de monteurs. Deze monteurs die de 
gevelplaten bevestigen aan de prefab betonnen achterconstructie hanteren gewichten 
van 48 tot 77 kilogram handmatig, zonder hulpmiddel. Het onderzoek wat ik heb 
uitgevoerd, heeft betrekking op het fysiek verantwoord hanteren van natuurstenen 
platen op de hefsteiger. 

Op de afstudeerperiode kijlk ik terug als zijnde een uiterst leerzame periode. In deze 
periode heb ik een groei doorgemaakt in communicatieve vaardigheden en 
gestructureerd problemen aanpakken. 

Tijdens mijn afstudeerperiode hebben diverse personen een bijdrage geleverd aan het 
ontwikkelen van de tilhulp. Daarom wil ik deze alinea gebruiken om enkele personen en 
bedrijven te bedanken. Allereerst wil ik Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten bedanken 
v~~r de mogelijkheid om bij het Orbis Medical Park te Sittard af te mogen studeren. Theo 
van Mierlo en Remco Goldewijk van Ballast Nedam Bouw Speciale projecten wil ik 
bedanken v~~r hun advies en kritische blik op het ontwerp van het hulpmiddel. 
Daarnaast wil ik Erwin Oberndorf van Dekker Natuursteen bedanken v~~r zijn uitleg en 
expertise op het gebied van natuurstenen gevels. Vanuit onverwachte hoek heb ik nog 
informatie en advies mogen ontvangen van Janmaarten Verhagen van Dotec Tllhulpen te 
JoU're. Uiteindelijlk wil ik mijn begeleiders Peter van Hoof en Martin Vissers hartelijk 
danken v~~r hun advies om de ontwikkeling van het hulpmiddel en het schrijven van het 
afstudeerverslag goed te laten verlopen. 

Born, november 2008 

Nick Vijgen 
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Samenvatting 

Natu,urstenen platen vormen bij het Orbis Medical Park te Sittard-Geleel1, gedeeltelijk de 
omhulling van het nieuwe ziekenhuis. De natuurstenen platen die verwerkt worden 
hebben een gewicht dat varieert tussen de 48 en 77 kilogram. Deze platen worden 
handmatig bewerkt en verwerkt tegen de betonnen achterconstructie. Het gewicht van 
de natuurstenen platen is te hoog om handmatig te verwerken volgens de 
Arbeidsomstandighedenwet. De doelstelling van dit afstudeerproject kan als voigt 
omschreven worden : 

"De ontwikkeling van een tilhulp, zodat op een fysiek verantwoorde wijze natuurstenen 
platen, vanaf een hefsteiger verwerkt kunnen worden ." 

Allereerst is tijdens een onderzoek bepaald of de monteurs daadwerkelijk fysiek 
overbelast worden door het gehanteerde gewicht van de natuurstenen platen. Uit het 
onderzoek blijkt dat het handmatig verplaatsen van de plaat in horizontale en verticale 
richting een te hoge lichamelijke belasting veroorzaakt. Een bijkomend probleem is het 
handmatig kantelen van de plaat. 
Bij het ontwerpen van een nieuwe tilhulp is gebruik gemaakt van de ontwerpmethode 
van FJ. Siers. Deze ontwerpmethode analyseert per oorzaak de mogelijke oplossingen 
v~~r het gestelde probleem. Ook zijn de functionele en realisatie eisen bepaald van de 
nieuw te ontwerpen inrichting. Deze functionele en realisatie eisen vormen naderhand 
het toetsingsgebied van de nieuwe inrichting. 
Bij het ontwikkelen van de tilhulp, is per overbelastende handeling bekeken welke 
krachtbron toegepast kan worden, hoe de krachtenafdracht kan verlopen en welke 
werkwijze de handeling uit kan voeren. Het analyseren van de voor- en nadelen van elk 
deelontwerp en de toetsing van elk deel,ontwerp aan de eisen resulteert in een 
toepasbaar ontwerp als tilhulp op een hefsteiger dat voldoet aan de gestelde eisen. 

De tilhulp bestaat uit een aluminium rail die afsteunt op het platform van de hefsteiger. 
Door deze rail roll'en wielen die het horizontaal transport op de hefsteiger mogelijk 
maken. Door middel van "wissels" in de rail kan om de hefsteigermast gemanoeuvreerd 
worden, zodat aile delen van de hefsteiger voor de tilhulp bereikbaar zijn. 
Het verticale transport wordt uitgevoerd door middel van een pneumatische lier 
(balancer). Deze lier zorgt ervoor dat het gewicht van de plaat voor 99% wordt 
opgevangen. Het resterende deel van 1 % wordt opgevangen door het lichaam van de 
monteur, zo blijft het handmatig gestuurde proces intact. Het aanpikken van de platen 
wordt uitgevoerd door een vacuumsysteem, waardoor het tilproces niet afhankeljjk is van 
de afmeting van de natuurstenen platen. De nieuwe tilhulp zorgt voor een fysiek 
verantwoorde werkwijze om natuurstenen platen te verwerken vanaf een hefsteiger. 

De eis dat de tilhulp geen obstakel mag vormen v~~r de monteurs, heeft geleid tot een 
railsysteem dat afgesteund wordt op het platform van de hefsteiger. De diverse 
plaatafmetingen en beperkte ruimte rondom de natuurstenen platen hebben geleid tot 
een zUignappensysteem dat de plaat aan de voorzijde aanzuigt. Plaatafmetingen en de 
ruimte rondom de plaat zijn bij dit systeem geen beperkende factor. Het verticaal 
transport van de plaat wordt uitgevoerd door een balancer. Het voordeel van een 
balancer ten opzichte van ander hef- en hijssystemen, is de mogelijkheid om zich aan te 
passen aan de snelheid van de gebruiker. 

Door het terugbrengen van de fysieke of lichameljjke belasting van een monteur, naar 
een toelaatbaar nivo kan verantwoord, veilig en volgens de regels gewerkt worden. 

Nick Vijgen november 2008 4 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag 

Inhoudsopgave 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

VOORWOORD 
SAMENVATTING 
INHOUDSOPGAVE 

IN LEIDING 
1.1. De fysieke belasting van een gevelmonteur 
1.2. Probleemstell-ing 
1.3. Opbouw verslag 

HET VERWERKEN VAN NATUURSTENEN PLATEN 
2.1. Inleiding 
2.2 . Procesanalyse verwerken natuurstenen platen 
2.3 . Beschrijven knelpunten binnen het proces 

ANALYSE VAN DE FYSIEKE BELASTING VAN EEN MONTEUR 
3.1. Inleiding 
3.2. Analyse van de fysieke belasti.ng 

3.2.1. Analyse mechanische belasting 
3.2.2. Analyse energetische belasting 

3.3. Oorzaken fysiek overbelasting 
3.3.1. Mechanische overbelasting 
3.3.2. Energetische overbelasting 

DOELSTELLING 
4.1. Inleiding 
4.2. Doelstelling 
4.3. Probleemstelling 

ONTWERPAANPAK 
5.1. Inleiding 
5.2. Toelichting methode van Siers 

Nick Vijgen november 2008 

rUle 

3 
4 
5 

7 
7 
7 
8 

9 
9 

10 
22 

23 
23 
23 
23 
26 
29 
29 
30 

31 
31 
31 
31 

32 
32 
32 

5 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag 

6. HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE TILHULP 
6.1. Inleiding 
6.2. Doel van het ontwerp 
6.3. Probleemdefinierende fase 

6.3.1. Functionele eisen 
6.3.2. Realisatie eisen 

6.4. Werkwijze bepalende fase 
6.4.1. Handelingen 
6.4.2. Omschrijving toepassingsgebied 
6.4.3. Opbouw morfologisch overzicht 
6.4.4. Energievoorziening 
6.4.5. Krachtenafdracht 
6.4.6. Werkwijzen 
6.4.7. Uitwerking morfologisch overzicht 
6.4.8. Morfologisch overzicht deelontwerpen 

6.5. Conclusie werkwijze bepalende fase 

7. TECHNISCHE UITWERKING TILHULP 
7.1. Inleiding 
7.2. Vormgevende fase 

7.2.1. Het ophangsysteem van de tilhulp 
7.2.2. De methode van aanpikken 
7.2.3. Verticaal transport met pneumatische lier 
7.2.4. Horizontaal transport met rolmechanisme 

7.3. Conclusie vormgevende fase 
7.4. Toetsen samengesteld systeem 

7.4.1. Functionele eisen 
7.4.2. Realisatie eisen 

8. CONCLUSIE 
8.1. Conclusie 
8.2. Suggesties voor verder onderzoek 

9. BRONNENOVERZICHT 

BIlLAGEN: 
Bijlage I: 
Bijlage II: 
Bijlage III: 
Bijlage IV: 
Bijlage V: 
Bijlage VI: 

Nick Vijgen 

Morfologisch overzicht 
Morfologisch overzicht keuze deelontwerpen 
Morfologisch overzicht toepassing deelontwerpen ,in tilhulp 
Ontwikkeling van de boorhulp 
Besprekingen vakgerelateerde bedrijven 
Multimomentopname werkzaamheden monteurs 

november 2008 

rUle 
34 
34 
34 
34 
35 
37 
38 
38 
42 
46 
47 
48 
49 
56 
79 
83 

84 
84 
84 
85 
90 
92 
93 
95 
97 
97 

101 

102 
102 
104 

105 

6 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag TU /e 

1. Inleiding 

1.1. De fysieke belasting van een gevelmonteur 

Fysieke belasting speelt een grote rol in de bouwnijverheid. Dit onderwerp treft 
hoofdzakelijk het bouwplaatspersoneel. Bij de montage van natuurstenen platen op het 
project Orbis Medical Park te Sittard is geconstateerd dat monteurs die de gevelbeplating 
aanbrengen fysiek overbelast worden. Gewichten tussen de 48 en 77 kilogram per 
natuurstenen plaat worden handmatig gehanteerd. De door de 
Arbeidsomstandighedenwet gestelde norm van 25 en 50 kilogram (voor respectievelijk 1 
en 2 personen) wordt overschreden. 

Het observeren van de monteurs op de hefsteiger heeft aanleiding gegeven tot een 
onderzoek naar de fysieke belasting van deze monteurs. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
monteurs fysiek overbelast worden bij het hanteren van de natuurstenen gevelplaten en 
het bovenhands boren van gaten. Dit verslag gaat in op de vraag, hoe deze monteurs 
fysiek verantwoord natuurstenen gevelplaten kunnen verwerken. 
Er wordt een oplossing ontwikkeld voor het verwerken van natuurstenen platen vanaf 
een hefsteiger met de randvoorwaarden zoals deze zijn gesteld op het project Orbis 
Medical Park te Sittard. Deze randvoorwaarden zijn: 

* Er wordt gewerkt vanaf een hefsteiger; 
* De natuurstenen platen hebben een gewicht van maximaal 110 kilogram; 
* De natuurstenen platen zijn maximaal 1500 millimeter lang; 
* De natuurstenen platen zijn maximaal 800 millimeter hoog; 
* De montageploeg bestaat maximaal uit twee personen. 

De doelstelling van dit afstudeerproject kan als voigt omschreven worden: 

"De ontwikkeling van een tilhulp, zodat op een fysiek verantwoorde wijze natuurstenen 
platen, vanaf een hefsteiger verwerkt kunnen worden." 

1.2. Probleemstelling 

Het doel van dit afstudeerproject is om een hulpmiddel te ontwikkelen, zodat op een 
verantwoorde wijze natuurstenen platen, vanaf een hefsteiger verwerkt kunnen worden. 
Om deze doelstelling te halen zal antwoord gegeven moeten worden op de volgende 
probleemstelling: 

"Hoe kan de aanwezige massa opgevangen en getransporteerd worden, zodat vanaf een 
hefsteiger, fysiek verantwoord natuurstenen platen verwerkt kunnen worden?" 

Er is een bewuste keuze gemaakt om de fysieke overbelasting aan te pakken van 
monteurs die werkzaam zijn op de hefsteigers. Dit vanwege het feit dat 90% van de 
natuurstenen gevel gerealiseerd wordt met behulp van een hefsteiger. 

Nick Vijgen november 2008 7 
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Voorafgaand aan dit verslag is een onderzoek verricht naar de fysieke belasting van een 
natuursteenmonteur. Hoofdstuk 2 start met een beschrijving van het proces van het 
verwerken van natuurstenen platen met de daarbij horende knelpunten. 
In hoofdstuk 3 wordt kort omschreven welke handelingen fysieke overbelasting tot 
gevolg hebben. De probleem- en doelstelling wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Hoofdstuk 
6 gaat in op de uit te voeren handelingen en deelontwerpen van de te ontwikkelen 
tilhulp. De technische uitwerking van de tilhulp wordt beschreven in hoofdstuk 7. Ais 
laatste komt de conclusie aan bod met een evaluatie van de tilhulp in hoofdstuk 8. 

N.ick Vijgen november 2008 8 
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2. Het verwerken van natuurstenen platen 

2.1. Inleiding 

Het Orbis Medical Park is een Zorgcomplex dat gerealiseerd is in de gemeente Sittard
Geleen . Dit moderne bouwproject heeft een gevel die deels vervaardigd is uit 
natuurstenen platen. De toegepaste natuurstenen platen hebben een hoogte die varieert 
tussen de 400 en 800 millimeter en een lengte die varieert tussen de 900 en 1500 
millimeter. De dikte van elke plaat is 30 millimeter, ongeacht de afmeting van de plaat. 

Tijdens de uitvoeringsfase is circa 16.000 vierkante meter aan natuurstenen beplating 
aangebracht bij het Orbis Medical Park. Deze beplating is handmatig verwerkt tegen een 
prefab betonnen achterconstructie. 

De procesanalyse geeft uitleg over het montageproces van de natuurstenen platen tegen 
een betonnen achterconstructie. 

Ais startsituatie voor de uitvoering is gesteld dat 
de prefab betonnen achterconstructie aanwezig 
is, de buitenkozijnen gemonteerd zijn en de 
betonnaden afgeplakt. Daarnaast moet ook de 
hoofdmaatvoering en de hefsteiger aanwezig zijn 
[figuur 1]. Het verwerken van de natuurstenen 
platen is in paragraaf 2.2. uitvoerig beschreven. 

Figuur 1: Startsituatie montage. Het prefab 
betonnen binnenspouwblad is gesteld, 
aangegoten, afgeplakt en de aluminium 
kozijnen zijn geplaatst. Er kan gestart worden 
met de montage van de natuurstenen platen. 
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2.2. Procesanalyse verwerken natuurstenen platen 

Procesonderdeel 1.1. aanbrengen gevelisolatie 

Proces 
Het proces van het realiseren van de buitengevel start met het aanbrengen van de 
gevelisolatie tegen het betonnen binnenspouwblad. De gevelisolatie die hier is 
aangebracht is 100 millimeter dik en voorzien van een zwarte voorzijde zodat de isolatie 
niet zichtbaar is door de open naden van de natuursteen. 

lsolatieplaat 

Rolmaat Hulp 

lsolatieplaat 

Sparingsmaat 
Locatie lsolatie 

Mes 
Rolmaat 

Mes 
ROimaat 

Hulp 

Hulp 

lsolatieplaat 

HtAp 

Figuur 2: Aanbrengen gevelisolatie 1.1.. Een deelproces waarmee de cyclus van de montage van de 
natuurstenen platen start. 
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1.1.1.: Nameten sparingsmaten 

De locatie waar isolatie noodzakelijk is wordt nagemeten met een duimstok of rolmaat. 
Deze maat wordt doorgezet op de isol'atieplaat middels een messnede in de plaat. 

Hoofdzakelijk kan men volledige platen (900 x 1500 mm) 
toepassen die rechtstreeks geplaatst kunnen worden tegen de 
gevel. Bij het plaatsen van een isolatieplaat dient rekening 
gehouden te worden met de aanwezige sparingsmaat. 
Isolatieplaten mogen namelijk niet, los liggen van of geperst 
zijn op, de daarop volgende plaat. Dit gaat ten koste van de 
isolatiewaarde van de plaat. Het aanbrengen van de 
isolatieplaat in halfsteensverband zorgt voor een betere 
isolatiewaarde. Dit wordt dan ook als zodanig omschreven in 
het verwerkingsadvies. 

1.1.2.: Pas snijden iso/atiep/aten 

Nadat de sparingsmaat is doorgezet op de isolatieplaat wordt 
de plaat doorgesneden met behulp van een meso Om een 
rechte snede in de plaat te verkrijgen wordt de waterpas 
gebruikt als snijhu'lp [fig'uur 3]. 

1.1.3.: Aanbrengen iso/atiep/aten 

Nadat de isolatieplaat op maat gesneden is wordt deze 
geplaatst op de daaronder verankerde isolatieplaat. De eerste 

Figuur 3: Op maat snijden 
gevelisolatie. Voordat de 
platen gevelisolatie kunnen 
worden aangebracht worden 
deze op maat gesneden. 

rij isolatieplaten van een geveldeel worden gelegd op het aluminium lekprofiel waar 
eveneens de aanslag van de eerste rij natuurstenen platen gerealiseerd wordt. 

Nick Vijgen 

Figuur 4: Aanbrengen op maat gesneden isolatieplaat. De 
isolatieplaten onder de nog aan te brengen rij isolatieplaten zorgen 
voor tijdelijke steun totdat de isolatieplaten verankerd worden. 
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ProcesonderdeeI1.2. bewerken gaten in natuursteen platen 

Proces 
Dit procesonderdeel start met het aanmaken van de tweecomponentenlijm. 

Ujm 
Plastic hulzen 

Natu\.I"SIenen pleat 

Plamuurspatel Stelter 
Roerstaafje 

LucI1tpompje 

ptastic hulzen 

V_rl9Svoorscl1rift IIjm 
Monlageplan 

Plamuul$pa\el 
Roers1aatje 
Ujmklem 

LucI1tpompje 

Steller 

en natuu<steen -~1,_. ___ _ 

Plamuurspatel 
Gedroogde lijm 

Lijmklom en/of 
bouwtamp 

Hulzen 
aangebracht 

Figuur 5: Bewerken gaten in natuurstenen platen 1.2 .. Deelproces waarbij de voorgeboorde gaten in 
de natuurstenen platen voorzien worden van glijhulzen. 

1.2.1.: Voorgeboorde gaten in natuursteen vullen met lijm 

Bij het bevoorraden van de werkplekken worden de 
natuurstenen platen direct op de kopkant geplaatst [figuur 6]. 
Hierdoor kan men twee van de vier voorgeboorde gaten vullen 
met lijm. Voorafgaand worden de gaten schoongespoten met 
lucht om hechting met vuil in de gaten te voorkomen. In een 
standaard natuurstenen plaat zijn deze vier gaten aan de kopse 
kanten van de steen opgenomen. Afwijkingen zijn te vinden ter 
plaatse van kolommen, deuren, hoeken en balken. 

De gaten worden gevuld met een tweecomponentenlijm die 
ervoor moet zorgen dat de plastic hulzen verlijmd worden in de 
voorgeboorde gaten. Bij het aanbrengen van de lijm wordt 
gebruik gemaakt van een plamuurspatel en roerstaafje. 

1.2.2.: Plastic hulzen inbrengen in gaten 

Na het aanbrengen van de lijm worden de plastic hulzen 
ingebracht met behulp van een p'lamuurspatel. 

1.2.3.: Drogen lijm 

Figuur 6: Te bewerken 
gaten. Door middel van 
een spatel en roerstaaf 
wordt de twee
componentenlijm 
ingebracht. 

Het drogen van de lijm vindt plaats tijdens de werkzaamheden voorafgaand aan het 
plaatsen van de natuufstenen plaat, zie proces 1.4 .. 
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ProcesonderdeeI1.3. aanbrengen kunststof rozetten 

Proces 
Dit proces vindt direct plaats na het aanbrengen van de isolatie, om op- of wegwaaien te 
voorkomen. 

Kunststof rozetten 

Verwe<1<irgsvoor.;chrift 
en locatie isolatiep'aat 

Hamer Hulp 

1.3.1.: Boren gaten voor rozetten 

Nadat de isolatieplaten aangebracht zijn tegen het 
binnenspouwblad, worden de gaten voor de kunststof 
rozetten geboord ter plaatse van de uiteinden van de 
isolatieplaat [figuur 8]. Deze gaten worden geboord 
met een 6 millimeter dikke betonboor. 

1.3.2.: Aanbrengen rozetten 

Nadat de 6 millimeter gaten zijn aangebracht worden 
de 8 millimeter dikke kunststof rozetten erin gedrukt 
en aangeklopt met een hamer. De verankering van de 
plaat is nu gerealiseerd [figuur 8]. 

Nick Vijgen november 2008 

Figuur 7: Aanbrengen kunststof 
rozetten 1.3 .. Deelproces waarbij 
de kunststof rozetten worden 
aangebracht, zodat opwaaien van 
de isolatieplaten wordt 
voorkomen. 

Figuur 8: De verankering van de 
isolatieplaten is gerealiseerd met 
de kunststof rozetten . 
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Procesonderdeel 1.4. plaatsen natuurstenen plaat 

Proces 

rUle 

Bij het aanbrengen van natuurstenen platen in een bepaald geveldeel is op een 
innovatieve manier rekening gehouden met de logistiek van de diverse platen. Elk 
geveldeel bevat een hoeveelheid aan kratten met natuurstenen platen. De nummering op 
de kratten, correspondeert met het bijbehorende geveldeel. Ais de juiste krat geplaatst is 
op de hefsteiger kan begonnen worden met het aanbrengen van de natuurstenen platen. 

Figuur 9: Plaatsen natuurstenen plaat 1.4 .. Het uitvoeren van dit deelproces door de 
natuursteenmonteurs veroorzaakt een belasting op het lichaam die fysiek overbelastend is. 
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1.4.1 . .' Omdraaien natuurstenen plaat 

In punt 1.2. zijn twee van de vier voorgeboorde gaten bewerkt. Om de resterende twee 
gaten te bewerken dient de natuurstenen plaat omgedraaid te worden. 
Dit gebeurt handmatig door 1 persoon [figuur 10]. Notabene; een standaard 
natuurstenen plaat weegt tussen de 48 en 77 kilogram. 

1.4.2 . .' Voorgeboorde gaten vullen met lijm 

Voorafgaand aan het vullen van de gaten worden deze schoon gespoten met lucht. 
Daarna worden de gaten gevuld met tweecomponenten lijm door middel van een 
plamuurspatel en een roerstaafje [figuur 11]. 

1.4.3 . .' Plastic hulzen inbrengen in gevulde gaten 

Na het vullen van de gaten met lijm worden de plastic hulzen ingebracht in de 
natuursteen met behulp van de plamuurspatel. 

1.4.4 . .' Leggen stelblokjes tussen naden 

Voordat de natuurstenen plaat gemonteerd wordt, dienen er stelblokjes (6 milHmeter 
hoog) gelegd te worden tussen de naden van de natuursteen platen. De locatie van de 
stelblokjes wordt willekeurig gekozen. Na het verharden van de lijm worden deze deels 
verwijderd. De stelblokjes hebben als functie de naden tussen de natuursteen platen 
gelijk te houden (6 millimeter). Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de natuursteen 
plaat te kunnen stellen met behulp van de aanwezige ruimte (naden) tussen de platen. 
De kleur van de stelblokjes is zwart, zodat de achtergebleven blokjes niet meer zichtbaar 
zijn. 

1.4.5 . .' Plaatsen natuurstenen plaat 

Nadat de stelblokjes zijn aangebracht kan de natuurstenen plaat gemonteerd worden. De 
natuurstenen plaat die in figuur 20 gemonteerd wordt heeft een lengte, breedte en dikte 
van 1192 x 444 x 30 millimeter en een gewicht van 48 kilogram. Twee personen plaatsen 
de natuursteen op de stelblokjes. Met behulp van een ijzeren wig wordt de natuurstenen 
plaat verschoven in horizontale richting totdat deze aansluit op het bevestigingsanker 
van de voorgaande plaat. 

1.4.6.: Orogen lijm 

Figuur 10: Handmatig 
kantelen van de 48 
kilogram zware plaat. 

Nick Vijgen 

Figuur 11: Het vullen 
van de voorgeboorde 
gaten met lijm. 

Figuur 12: Handmatig de natuurstenen plaat 
monteren tegen de gevel. 
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Procesonderdeel 1.5. sparingen aanbrengen in gevelisolatie 

Proces 
Het proces vindt plaats na het aanbrengen van de natuurstenen plaat. Gezien de plaat de 
locatie bepaald voor de te realiseren sparing in de gevelisolatie. 

Montageplan 
Locatie plaat 

Locatie ankers 

Isolatieplaat 

Mes 
SteUer 
Hulp 

Gespaarde 
isolatie Figuur 13: Het sparen van de gevelisolatie 

om de montage van de ankers tegen de 
betonnen constructie mogelijk te maken 
1.5 .. 

1.5.: Uitsnijden spa ring en in gevelisolatie voor ankers 

Ter plaatse van bevestigingsankers en afstandhouders wordt de 
gevelisolatie gespaard [ figuur 14]. Dit wordt gedaan door middel 
van een meso De locatie en grootte van de sparing wordt 
bepaald door de reeds aangebrachte natuurstenen plaat en de 
afmeting van de afstandhouder en/of het bevestigingsanker. 

Het stuk gespaarde isolatie wordt bewaard en later weer 
aangebracht in procesonderdeel 1.10 .. 

Nick Vijgen november 2008 

Figuur 14: Het sparen 
van de gevelisolatie. 
Dit wordt gedaan door 
middel van een meso 
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Procesonderdeel 1.6. aanbrengen slagankers 

Proces 
Het aanbrengen van de slagankers kan beginnen nadat de sparingen in de gevelisolatie 
zijn aangebracht. 

Montageplan 
Localie plaat 

Locatie ankers 

Figuur 15 : Aanbrengen slagankers 
1.6 .. Deelproces waarbij slagankers in 
de betonconstructie worden 
aangebracht. 

Hamer 
Slagljzer 

1.6.1.: Boren gaten slagankers 

Steller 
Hulp 

De gaten voor de slagankers worden geboord door de hulp. De 
steller legt de slagankers gereed om ze in een later stadium aan 
te brengen, zie procesdeel 1.6.2 .. 

1.6.2.: Aanbrengen slagankers 

Nadat de gaten zijn geboord worden de slagankers handmatig in 
de opening geduwd en met een ijzeren staaf en hamer in de 
stenen wand geslagen [figuur 16]. 

Nick Vijgen november 2008 

Figuur 16: Aanbrengen 
slagankers. Dit wordt 
gedaan door middel 
van een ijzeren staaf 
en hamer. 
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Procesonderdeel 1.7. aanbrengen bevestigingsankers 

Proces 
Het aanbrengen van de bevestigingsankers start nadat de slagankers zijn aangebracht. 
De slagankers zorgen er namelijk voor dat de bevestigingsankers tegen de betonnen 
binnengevel gemonteerd kunnen worden. 

M6 eleutel steller 
Hulp 

1.7.1.: In elkaar zetten bevestigingsankers 

Figuur 17: Aanbrengen 
bevestigingsankers 1. 7 .. 
Deelproces waarbij de ankers die 
de natuurstenen platen moeten 
dragen worden bevestigd tegen 
de betonconstructie met de 
slagankers. 

Voordat de bevestigingsankers gemonteerd kunnen worden aan de betonnen gevel 
dienen deze in elkaar gezet te worden. Een los anker bestaat uit een stalen voet, buis en 
pen. Deze worden door de hulp in elkaar gezet tot het bevestjgingsanker. 

1.7.2.: Vastschroeven/monteren bevestigingsankers 

Nadat het bevestigingsanker in elkaar gezet is wordt deze over het slaganker geplaatst 
en aangedraaid. Geheel vastzetten van de instelbare onderdelen doet men onder punt 
1.9 .. 
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Procesonderdeell.B. aanbrengen afstandhouders 

Proces 
Het proces van het monteren van de afstandhouders vindt plaats na het aanbrengen van 
de slagankers en vrijwel gelijktijdig met het plaatsen van de bevestigingsankers. De hulp 
monteert de afstandhouders en bevestigingsankers tegen het betonnen binnenblad, 
terwijl de steller de afstandhouders en bevestigingsankers op de juiste maat brengt. 

Stelm8BI 

Afstandhouder 
M_~~~~~ __ ~ __ -. __ ~ .. ~~~_' 

W8I..,asleSlift 
RoImaaI --

SIllier 
HtAp 

-aangebractt 

Figuur 18: Aanbrengen afstandhouder 1.8 .. Deelproces waarbij de afstandhouders door middel van de 
slagankers worden bevestigd tegen de betonnen constructie. 

1. B.l.: Vaststellen maatafwijking binnengevel 

Allereerst wordt de maatafwijking van de binnengevel bepaald. Deze maatafwijking 
bepaald namelijk de lengte van de afstandhouder. De steller meet de afwijking van de 
buitengevel tot de referentiemaat met behulp van een rolmaat. 

1.B.2.: Aftekenen afstandhouder 

De gemeten maat wordt met een stitt afgetekend op de afstandhouder. 

1.B.3.: Buigen afstandhouder 

Nadat de gemeten maat afgetekend is op de afstandhouder wordt deze in een 
handmatige pers gelegd om de afstandhouder op maat te buigen. 

1.B.4.: Vastschroeven afstandhouder 

De gebogen afstandhouder wordt gemonteerd tegen de gevel met behulp van het 
slaganker. Voordat het slaganker wordt vastgeschroefd wordt een borgpen door de 
afstandhouder in de steen geduwd. Daarna kan de afstandhouder met behulp van een 
dopsleutel vastgeschroefd worden. 
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Procesonderdeel 1.9. instellen bevestigingsankers 

Proces 

rUle 

Nadat de bevestigingsankers en afstandhouders zijn aangebracht is de plaat verankerd 
aan de betonnen gevel. Het op maat stellen van de plaat wordt gedaan door middel van 
de in te stellen delen van het bevestigingsanker. 

Inbussleutel 
DopoIeuiel 

1.9.1.: Vaststellen maatafwijking binnengevel 

IngooteIdenll« 

Figuur 19: 
Instellen 
bevestigings
anker 1.9 .. 
Deelproces 
waarbij de 
juiste maat van 
de natuursteen 
plaat wordt 
behaald. 

Allereerst word de maatafwijking van de betonnen buitengevel bepaald. Dit wordt 
bepaald met behulp van een rolmaat en waterpas ter plaatse van de uitgezette 
referentiemaat. 

1.9.2.: Anker instellen in X-, Y- en Z-richting 

De gemeten maat wordt nu ingesteld op het anker en de buis wordt vastgeschroefd (Z
richting). De X- en Y-richting worden bepaald door de plaats van de voorgeboorde gaten 
en de afstand van het slaganker tot aan de natuurstenen plaat. De X-richting wordt 
behaald door het anker te verschuiven. Dit wordt mogelijk gemaakt door het slobgat in 
de voet van het anker. De Y-richting wordt ingesteld met de aanwezige stelschroef. In dit 
proces wordt tevens rekening gehouden met de aanwezige vervorming zoals een 
gebogen plaat of een plaat die scheluw is. 

1.9.3.: Vastschroeven in te stellen delen 

Nadat het gehele anker in X-, Y- en Z-richting is ingesteld zullen aile delen worden 
gefixeerd om te zorgen voor voldoende draagkracht voor de natuurstenen plaat. 
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Procesonderdeel 1.10. aanbrengen gespaarde isola tie 

Proces 
Nadat de bevestigingsankers zijn ingesteld en de afstandhouders zijn geplaatst kan 
begonnen worden met het aanbrengen van de vooraf gespaarde isolatie. 

Sparingsmaat 

lsolatie ---+I 
lsolatie 

aangebracht 

Mes Steller 

Figuur 20 : Aanbrengen gespaarde 
isolatie 1.10. Deelproces waarbij de 
gespaarde isolatie terug wordt gezet 
in de gevel. 

1.10.: Aanbrengen gespaarde isola tie 

De voorheen gespaarde isolatie wordt ter plaatse van de ankers 
verjongd. De isolatiestrook wordt daarna handmatig weer 
teruggeplaatst achter de bevestigingsankers om de kans op een 
koudebrug zo veel mogelijk te beperken [figuur 21]. 

Nick Vijgen november 2008 

Figuur 21: Aanbrengen 
gespaarde isolatie. Om 
een koudebrug te 
voorkomen wordt de 
isola tie weer 
teruggeplaatst in de 
gevel. 
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2.3. Beschrijving knelpunt binnen het proces 

rUle 

Tijdens de procesanalyse komt naar voren dat in procesonderdeel 1.4. te zwaar getild 
wordt. Het handmatig verwerken van natuurstenen platen tussen de 48 en 77 kilogram 
door een of twee personen is niet toegestaan volgens de arbeidsomstandighedenwet. De 
arbeidsomstandighedenwet schrijft voor; dat in een ideale tilsituatie, een persoon 
maximaal 25 kilogram mag tillien en twee personen maximaal 50 kilogram mogen tillen. 

In procesonderdeel 1.4.1 en 1.4.6. kantelen en dragen de monteurs de natuurstenen 
platen. Doordat d'e monteurs tussen de 48 en 77 kilogram hanteren, wordt het lichaam 
fysiek overbelast. Procesonderdelen 1.4.1. en 1.4.6. zijn fysiek overbelastend. Om na te 
gaan welke handelingen en in welke mate de monteurs fysiek (over)belast worden, dient 
de fysieke belasting verder geanalyseerd te worden in hoofdstuk 3. 
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3. Analyse van de fysieke belasting van een monteur 

3.1. Inleiding 

Fysieke belasting omvat de belasting van het algehele bewegingsapparaat [K.J. 
Peereboom, 1999]. De fysieke belasting is te verdelen in mechanische en energetische 
belasting. Mechanische belasting is de belasting op spieren, botten en pezen door til, duw 
en/of trek acties of bewegingen. 
De energetische belasting is de energievoorziening van het lichaam totdat totale 
oververmoeidheid optreed. Om de totale fysieke belasting van de natuursteenmonteur te 
weten te komen zijn beide belastingsoorten geanalyseerd. 

De mechanische belasting is geanalyseerd door middel van de Ovako Working Analysing 
System (OWAS). De energetische belasting is geanalyseerd met behulp van een andere 
methode, de Peereboom methode. De analyse van de fysieke belasting van een 
natuursteenmonteur is uitgevoerd bij het project Orbis Medical Park te Sittard-Geleen. 
Conclusies en bevindingen hebben aileen betrekking op de monteurs van de 
natuurstenen gevel bij het bovengenoemde project, waarbij gewerkt is vanaf een 
hefsteiger [bron: www.turval.me.tut.fi/owas]. 

3.2. Analyse van de fysieke belasting 

3.2.1. Analyse mechanische belasting 

Door middel van de OWAS methode is de mechanische belasting van de monteur 
geanalyseerd. Tijdens praktijksituaties worden belastingen en werkhoudingen 
ge"inventariseerd en beoordeeld. 

De OWAS methode is vertaald in een computerprogramma waarbij houdingen en 
belastingen op het lichaam aangegeven kunnen worden. Door elke 30 seconden, 
gedurende een werkdag, te observeren welke houdingen de monteur aanneemt en met 
welke lasten getild wordt, kan de mechanische belasting ge"inventariseerd worden. 
In figuur 22 worden de houdingen van rug, armen, benen inclusief de last aangegeven. 
Dit resulteert in een schema zoals is weergegeven in figuur 23. De houdingen die zijn 
aangenomen worden gecategoriseerd in vier groepen: 

Categorie 1: Lichte handelingen, mechanisch niet overbelastend en toelaatbaar; 
Categorie 2: Normale handelingen, mechanisch niet overbelastend en toelaatbaar; 
Categorie 3: Zware handelingen, op korte termijn mechanisch overbelastend; 
Categorie 4: Zeer zware handelingen, mechanisch overbelastend. 

l.oe4 > 20" w-...- H ............ 

-1611 -
Figuur 22: De invoertabel van het OWAS 
programma. Stand van armen, rug, benen 
wordt hierin bepaald. 

Nick Vijgen 

Figuur 23: De uitvoertabel van het OWAS 
programma. Handelingen worden 
gecategoriseerd in 4 groepen. 
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Naast het inventariseren van de houding van het lichaam, wordt de desbetreffende 
houding toegekend aan een bepaalde handeling. De geOinventariseerde houdingen worden 
gecategoriseerd in maximaal tien groepen. Het betreft hier de groepen: 

1. Overig 
2. Meten en controleren 
3. Bewerken materialen 
4. Reinigen 
5. Hanteren slaggereedschap 
6. Monteren onderdelen 
7. Hanteren onderdelen 
8. Hanteren aangedreven gereedschappen 
9. Hanteren gereedschappen 
10. Non werk 

Bij het verwerken van de resultaten zullen de groepen handelingen bijdragen aan het 
herkennen van een mechanisch overbelastende houding. Hierdoor kan gericht een 
bepaalde groep handelingen aangepakt worden. 

Gedurende een werkdag zijn bij het Orbis Medical Park de monteurs geobserveerd door 
om de 30 seconden een foto te nemen van de werkhouding. De foto's zijn naderhand 
beoordeeld en ingevoerd in het OWAS programma. In de onderstaande figuren zijn de 
resultaten weergegeven van deze observaties. 

Figuur 24: Overzicht beoordeelde 
handelingen in staafdiagramo 

Figuur 25: Overzicht mechanisch 
overbelastende handelingeno 

De OWAS methode geeft de toelaatbaarheid van mecha,nische belasting op het lichaam 
aan door middel van kleuren, die overeenkomen met de gestelde categorieen een tot en 
met vier. Wit, wordt toegekend aan een lichte toelaatbare handeling (categorie 1). 
Groen, staat voor een normale toelaatbare handeling (categorie 2). Handelingen die 
beoordeeld worden met de kleuren blauw en rood zijn ontoelaatbaar (Categorie 3 en 4). 

In figuur 24 worden zowel de toelaatbare als de ontoelaatbare handelingen weergegeven. 
De toelaatbare handelingen (wit en groen) zijn handelingen die niet nader geanalyseerd 
hoeven te worden, aangezien deze geen mechanische overbelasting veroorzaken. 
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In figuur 25 worden aileen de ontoelaatbare, mechanisch overbelastende, handelingen 
weergegeven. Het gaat hier om de handelingen die in de groepen "hanteren onderdelen" 
en "hanteren aangedreven gereedschappen" onderverdeeld worden. 

Onder het hanteren van onderdelen wordt verstaan: het verwerken van natuurstenen 
platen. Het verwerken van natuurstenen platen kan verdeeld worden in het transporteren 
van de pia at en het kantelen of roteren van de plaat. 

Het hanteren van slijptolien en boormachines worden ondergebracht in de groep 
"hanteren aangedreven gereedschappen". Mechanisch overbelastend is de handeling 
waarbij de boormachine bovenhands gehanteerd wordt bij het realiseren van gaten in de 
prefab betonnen achterconstructie. 

Van aile handelingen die uitgevoerd 
worden door de monteurs, kunnen 
95,6% van de handelingen betiteld 
worden ails mechanisch toelaatbaar. 

In 4,4% van aile handelingen betreft 
het een handeling die mechanisch 
overbelastend is. Deze ontoelaatbare 
handelingen worden hoofdzakelijk 
uitgevoerd bij het verwerken van de 
natuurstenen platen. 

Nick Vijgen 

toelaatbare handelingen 

2% Zware handelingen die direct 
overbelastend en ontoelaatbaar 

2,4% Zware handelingen die op 
korte termijn overbelastend zijn 

Normale toelaatbare 

Figuur 26: Een procentuele weergave van de 
mechanisch (over)belastende handelingen. 
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3.2.2. Analyse energetische belasting 

Naast de mechanische belasting is eveneens de energetische belasting geanalyseerd. De 
energetische belasting inventariseert het energieverbruik van het lichaam. De 
handelingen die worden uitgevoerd tijdens het plaatsen en monteren van natuurstenen 
platen verbruiken lichaamsenergie. De verbruikte hoeveelheid lichaamsenergie (in 
kilojoules per minuut) is afhankelijk van het lichaamsgewicht, de verrichte arbeid en de 
aangenomen werkhouding. Dit is weergegeven 'in de onderstaande formule van 
Peereboom: 

Basaalmetabolisme + Aangenomen houding + Verrichte arbeid = Energetische belasting 
(in kilojoules per minuut) 

De energetische belasting wordt onderverdeeld in drie belastingcategorieen. Of een 
handeling toelaatbaar of ontoelaatbaar is wordt aangegeven door middel van een door 
Peereboom vastgestelde norm en een bijbehorende kleur. 

= toelaatbare handeling * Norm 8,00 - 38,00 Kilojoules per minuut = groen 
* Norm 38,00 - 46,00 Kilojoules per minuut = oranje 
* Norm 46,00 - 63,00 Kilojoules per minuut = rood 

::: op korte termijn ontoelaatbaar 
= ontoelaatbare handeling 

[Bron: Handboek Fysieke Belasting, K.J. Peereboom, 1999] 

Door de energetische belasting te verdelen in dezelfde groepen zoals is gedaan bij de 
mechanische belasting, kan een beeld verkregen worden van de gelijkenissen of 
verschillen in mechanische en energetische belasting. Deze groepen zijn: 

1.0verig 
2. Meten en controleren 
3. Bewerken materialen 
4. Reinigen 
5. Hanteren slaggereedschap 
6. Monteren onderdelen 
7. Hanteren onderdellen 
8. Hanteren aangedreven gereedschappen 
9. Hanteren gereedschappen 
10. Non werk 

De fotorapportage die gemaakt is tijdens de analyse van de mechanische belasting, kan 
ook gebruikt worden v~~r de analyse van de energetische belasting. Uit de foto's kunnen 
houding en verrichte arbeid worden herleidt. De mate van energetische belasting voor de 
houding en verrichte arbeid, kan verkregen worden uit de tabellen die in het Handboek 
Fysieke Belasting, K.J. Peereboom vermeld staan. Het aantal kilojoules dat nodig is voor 
het basaalmetabolisme van personen met een gewicht van circa 70 kilogram, is gesteld 
op 6 kilojoules per minuut. 
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In figuur 27 zijn aile handelingen inclusief energieverbruik in kilojoules per minuut 
weergegeven. 

Belastingstabel natuursteenmonteur 

6,00 2,50 21,00 X 

6,00 2,50 14,00 X 

6,00 3,50 21,00 X 

6,00 2,50 21,00 X 

6,00 6,50 43,00/ X 
30,00 

6,00 2,50 30,00 X 

6,00 2,50 21,00 X 

6,00 2,50 1,50 X 

6,00 2,50 14,00 X 

Figuur 27: Energetische belasting gecategoriseerde handelingen beoordeeld volgens de Peereboom methode. 

In de bovenstaande tabel is weergegeven dat het "Hanteren van onderdelen" en het 
"hanteren van aangedreven gereedschappen" energetisch overbelastend zijn. Het betreft 
het transporteren en kantelen of roteren van de natuurstenen plaat en het bovenhands 
boren van gaten in de prefab betonnen achterconstructie. Hierbij zijn de handelingen 
ondergebracht in de categorie piekbelasting, aangezien de handelingen niet langer dan 
10 minuten aaneengesloten plaatsvinden. Hieronder worden de handelingen 
weergegeven die energetisch overbelastend zijn. 
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Hande/ing 1: (hanteren onderde/en) 
Het handmatig verplaatsen van een natuurstenen plaat met 
een gewicht van 48 kilogram [figuur 28]. Op energetisch 
gebied kan de volgende rekensom gemaakt worden aan de 
hand van de tabellen van Peereboom. 

Basaal metabolisme: 6 kilojoules per minuut 
Lopen: 6,5 kilojoules per minuut 
Arbeid. zeer zwaar: 43 kilojoules per minuut + 
Energieverbruik: 55,5 kilojoules per minuut 

Deze handeling vindt gemiddeld 60 maal per dag plaats. Met 
een duur van gemiddeld 15 seconden, waardoor deze 
handeling als incidenteel te beoordelen is. Volgens figuur 27 is 
hand'eling 1 te betitelen als energetisch overbelastend. 

Handeling 2: (hanteren onderde/en) 
Handeling 1 beschrijft het verplaatsen van de natuurstenen 
plaat door een persoon. Handeling 2 beschrijft het verplaatsen 
van de natuurstenen plaat van 50,5 kilogram door twee 
personen. De volgende berekening voor het energieverbruik 
kan gemaakt worden: 

Basaalmetabolisme: 
Lopen: 
Arbeid, zwaar: 
Energieverbruik: 

6 
6,5 
30 
42,5 

kilojoules per minuut 
kilojoules per minuut 
kilojoules per minuut + 
kilojoules per minuut 

Het verplaatsen van de natuurstenen plaat naar de juiste 
locatie door twee personen [figuur 29] vindt gemiddeld 30 
maal per dag plaats, waarbij de duur per handeling ligt tussen 
de 13 en 25 seconden (incidenteel). In fjguur 27 valt 
handeling 2 in de oranje categorie van de piekbelasting. Dit 
betekent dat de handeling een energetische overbelasting 
veroorzaa kt. 

Nick Vijgen november 2008 

TU/e 

Figuur 28: Het kantelen van de 
natuurstenen plaat, dit valt 
onder het hanteren van de 
onderdelen. 

Figuur 29: Het verplaatsen van 
de plaat die 50,5 kilogram 
weegt, is fysiek belastend. 
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Hande/ing 3: (Bewerken materia/en) 
Handeling 3 beschrijft het boren van de gaten voor de 
kunststof rozetten door de hulp, waarbij bovenhands 
gewerkt wordt. Door bovenhands te boren en met het gehele 
lichaam kracht uit te oefenen op de 3,5 kilogram zware 
boormachine kan de volgende rekensom gemaakt worden: 

Basaalmetabolisme: 6 kilojoules per minuut 
Staan: 2,5 kilojoules per minuut 
Arbeid, zwaar: 30 kilojoules per minuut + 
Energieverbruik: 38,S kilojoules per minuut 

Het boren van gaten voor de kunststof rozetten vindt 
gemiddeld 120 maal per dag plaats waarbij het boren van 
een gat circa 20 seconden duurt. Het hele lichaam wordt 
gebruikt om voldoende kracht op de boormachine te zetten 
om in de harde betonnen wand te kunnen boren. 

De handelingen die bij de 
mechanische belasting worden 
beoordeeld als overbelastend, worden 
bij de analyse van de energetische 
belasting eveneens beoordeeld als 
overbelastend. 

In 95,6% van aile handelingen gaat 
het om toelaatbare handelingen en in 
4,4% van aile handelingen gaat het 
om ontoelaatbare handelingen die 
energetisch overbelastend zijn. 

rUle 

Figuur 30: Bovenhands 
boren van gaten voor de 
kunststof rozetten. 

Toelaatbare handelingen 

2% Zware handelingen die direct 
overbelastend en ontoelaatbaar zijn 

2.4% Zware handelingen die op 
korle termijn overbelastend zijn 

Figuur 31: procentuele weergave van 
energetisch (over)belastende handelingen. 

3.3. Oorzaken van fysieke overbelasting 

Nu bekend is welke groepen en welke handelingen mechanische en energetische 
overbelasting veroorzaken kan gericht naar een oplossing worden gezocht. In de 
voorgaande paragraaf is behandeld dat het transporteren en roteren van de 
natuurstenen plaat en het bovenhands boren van gaten fysieke overbelasting als gevolg 
hebben. 

3.3.1. Mechanische overbe/asting 

De mechanische en energetische belasting op het lichaam veroorzaken de fysieke 
overbelasting van de monteur op de hefsteiger. De mechanische overbelasting wordt 
veroorzaakt door het hanteren van gewichten boven de 25 kilogram en het bovenhands 
boren van gaten. Dit is weergegeven in figuur 26. 

Nick Vijgen november 2008 29 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag Jute 

3.3.2. Energetische overbelasting 

De energetische overbelasting wordt veroorzaakt door dezelfde handelingen die ook 
mechanische overbelasting veroorzaken. De energetische overbelasting heeft echter nog 
een bijkomende handeling die overbelastend is. Langer dan een uur aaneengesloten 
staan, deze handeling valt in de categorie duurbelastingen. 
Door het langer dan een uur aaneengesloten te staan op de hefsteiger ontstaat op de 
lange termijn een energetische overbelasting. In figuur 32 zjjn aile handelingen die 
energetische overbelasting veroorzaken weergegeven. De handeling waarbij langer dan 
een uur aaneengesloten op de hefsteiger gestaan wordt is hier anders van kleur. Dit 
betekent dat deze handeling niet verder wordt meegenomen bij de ontwikkeling van een 
hulpmiddel om fysiek verantwoord te kunnen werken. De mogelijkheid om "zittend" te 
rusten is aanwezig, in de vorm van een bankje op de hefsteiger. Deze mogelijkheid om te 
rusten wordt niet door de monteurs gebruikt. 

1. Optreden yan mecbanlscbe oyerbelastlng 

1.2. 0mdraalen 
natuurstenen plaat 

roteren va n een 
natuurstenen plaat met 

een te h009 elgen gewicht 

1.1. Boren gaten voor 
rozetten 

1.3. P\aatsen 
natuurstenen pia at 

2. 1. Boren gaten Yoor 
rozetten 

FYSIEKE OVERBELASTING 
VAN E'EN 

NATUURSTEENMONTEUR 

2. 1..1 Bovenhands boren 
van gaten. In prefab 

2 , ~ . PI.alSen 
natuurstenen ptaat 

wanden 

2.2. 0mdraaten 
natuurstenen plaat 

2. Optreden van energetjscbe oyerbe!astjng Oorz.akluevollioch.,"~ 
'FySl~l<e overl*utfllg 

van"" 
"tluursteenmonteul'" 

Figuur 32: oorzaak·/gevolgschema fysieke overbelasting van een natuursteenmonteur. In dit schema wordt 
weergegeven welke oorzaken fysieke overbelasting tot gevolg hebben. 
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4. Doelstelling 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de ontwerpdoelsteliing van dit afstudeerproject beschreven met de 
daarbij behorende probleemsteliing. 

4.2. Doelstelling 

De ontwerpdoelstelling kan als voigt omschreven worden: 

"De ontwikkeling van een tilhulp, zodat op een fysiek verantwoorde wijze natuurstenen 
platen, vanaf een hefsteiger verwerkt kunnen worden." 

4.3. Probleemstelling 

De probleemsteliinQ' kan als voigt omschreven worden: 

"Hoe kan de aanwezige massa opgevangen en getransporteerd worden, zodat vanaf een 
hefsteiger, fysiek verantwoord natuurstenen platen verwerkt kunnen worden?" 

Het oplossen van dit probleem verbetert de arbeidsomstandigheden van 
natuursteenmonteurs op hefsteigers. Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande 
probleemsteliing, moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 

1. Hoe wordt de massa van een natuurstenen plaat verantwoord afgedragen aan de 
hefsteiger? 

2. Welke bewegingen moet de tilhulp uitvoeren voordat de natuurstenen plaat gefixeerd 
is, zonder fysieke overbelasting van de monteur? 

2.1. Hoe kan het horizontaal transport van de natuurstenen plaat fysiek 
verantwoord worden uitgevoerd? 

2.2. Hoe kan het verticaal transport van de natuurstenen plaat fysiek verantwoord 
worden uitgevoerd? 

2.3. Welke mogelijke krachtbronnen kunnen toegepast worden, om horizontaal en 
verticaal transport, fysiek verantwoord plaats te laten vinden? 

3. Hoe kan een natuurstenen plaat fysiek verantwoord aangepikt worden? 
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5. Ontwerpaanpak 

5.1. Inleiding 

Om tot een fysiek verantwoorde en efficiente 
methode te komen om natuurstenen platen te 
verwerken vanaf een hefsteiger, kan volgens de 
methode van F.J. Siers gewerkt worden met een 
ontwerpplan. De werkwijze van F.J. Siers is een 
methodische werkwijze om ontwerpproblemen en 
ontwerpoplossingen gestructureerd aan te pakken 
[figuur 33]. 

1. Doel van ret ontwerp 

2. Probleem definierende fase 

1 
3. Werkwijze rPalende fase 

4. Vormgevende fase 

1 
Technlsche ultwerking 

Figuur 33: fasering van het ontwerpproces 
volgens de methode van FJ. Siers (2004). 

De ontwikkeling van een ontwerp van een tilhulp doorloopt volgens F.J. Siers vier fasen: 

• Het opstellen van de ontwerpdoelstelling; 
• De probleem definierende fase; 
• De werkwijze bepalende fase; 
• De vormgevende fase. 

5.2. Toelichting methode van Siers 

Allereerst wordt het doel van de nieuw te ontwikkelen tilhulp opgesteld. Het betreft hier 
het doel van de nieuw te ontwikkelen tilhulp, niet het doel van het verrichte onderzoek. 
In de probleem definierende fase worden de eisen en functies van de nieuwe tilhulp 
bepaald. Bij de uitgangssituatie wordt ervan uitgegaan dat de hefsteiger langs de gevel 
geplaatst is, dat de hoofdmaatvoering reeds is aangebracht en de hefsteiger bevoorraad 
met materiaal en materieel. Ais eindsituatie zijn aile natuurstenen platen aangebracht en 
de hefsteiger is omhoog geklommen. Dit wordt weergegeven in de black box in figuur 34. 

--+i' I B'", Bo' 

Figuur 34: begin- en eindsituatie bij het verwerken van de natuurstenen platen op een hefsteiger. 
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In de werkwijze bepalende fase worden mogelijke 
werkwijzen geanalyseerd die aan de gestelde eisen en 
functies kunnen voldoen. Deze werkwijzen worden 
aangegeven in een morfologisch overzicht [figuur 35]. 
Door in dit morfologisch overzicht werkwijzen te 
combineren kunnen deelontwerpen of deeloplossingen 
verkregen worden voor de gestelde functies. Deze 
deelontwerpen of deeloplossingen worden dan beoordeeld 
op de voor- en nadelen van technische uitvoerbaarheid. 
Vervolgens blijven er een select aantal deelontwerpen 
over. 

TU/e 

Figuur 35: Door het tekenen 
van structuurlijnen door een 
morfologisch overzicht, worden 
deelontwerpen verkregen. 

In de vormgevende fase worden de deelontwerpen technisch uitgewerkt tot een 
toepasbare oplossing voor de tilhulp. De deelontwerpen worden dan op basis van kosten, 
mate van fysieke belasting en efficientie getoetst. Ais een efficiente en fysiek 
verantwoorde tilhulp ontwikkeld is, dan is de doelstelling van dit afstudeerverslag 
behaald. 
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6. Het ontwerp van een nieuwe tilhulp 

6.1. Inleiding 

Uit de analyse blijkt dat de monteurs die de natuurstenen gevel realiseren, fysie,k 
overbelast worden bij het verwerken van de natuurstenen platen. Door een nieuwe 
tilhulp te ontwikkelen moet fysiek verantwoord gewerkt kunnen worden. Allereerst 
worden de functionele eisen en het doel waaraan het ontwerp van de tilhulp moet 
voldoen opgesteld. Daarna worden ai'le handelingen uit het productieproces die fysieke 
overbelasting veroorzaken apart geanalyseerd in morfologische overzichten. Hierdoor kan 
gericht per handeling een conceptoplossing ontwikkeld worden. De conceptoplossingen 
worden daarna in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt en getoetst. 

6.2. Doel van het ontwerp 

Het doel van het ontwerp van een nieuwe tilhulp kan als voigt geformuleerd worden: 

"De ontwikkeling van een tilhulp, zodat op een fysiek verantwoorde wijze natuurstenen 
platen, vanaf een hefsteiger verwerkt kunnen worden." 

6.3. Probleemdefinierende fase 

In deze fase zal het programma van eisen opgesteld worden. Hierin staan de eisen 
waaraan de tilhulp moet voldoen. Het bovengenoemde ontwerpdoel en de geformuleerde 
probleemstelling geven reeds enkele eisen aan voor een nieuw ontwerp van een tilhulp. 
In het onderstaande eisenprogramma zijn aile eisen weergegeven. 

Functionele eisen 
1. De ti'lhulp moet het gewicht van de natuurstenen platen kunnen opvangen, zodat 

het lichaam van de monteur fysiek niet overbelast wordt. 
De tilhulp moet rekening houden met een maximale hoogte van de plaat van 

2. 800 mm. 
De tilhu'lp moet rekening houden met een maximale lengte van de plaat van 

3. 1500 mm. 
4. De tilhulp moet rekening houden met een maximale dikte van de plaat van 30 mm. 

De tilhulp moet rekening houden met een maximaal gewicht van de plaat van 
5. 110 Kg. 
6. De tilhulp moet de natuurstenen plaat kunnen kantelen minimaal 90 ~raden. 
7. De blhulp moet het handmatiq qestuurde proces zoveel moqeliik intact laten. 
8. De blhulp wordt door maximaal 1 persoon bediend. 

De tilhulp moet over het gehele hefplateau van de hefsteiger platen kunnen 
9. oppakken. 

De tilhulp mag de huidige procestijd voor de op te vangen handelingen niet 
10. overschrijden. 

Realisatie eisen 

11. Het gewicht van de tilhulp inclusief afsteunconstructie is maximaal 258 kilogram. 
12. De tilhulp moet toepasbaar en veilig zijn in combinatie met een hefsteiger. 

Figuur 36: het bovenstaande schema omschrijft de functionele en realisatie eisen waaraan het hulpmiddel moet 
voldoen. 
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6.3.1. Functionele eisen 

1. De tilhulp moet het gewicht van de natuurstenen kunnen opvangen, zodat het 
lichaam van de monteur fysiek niet overbelast wordt. 

Het verwerken van de natuurstenen 
platen zorgt er in de huidige methode 
voor dat de monteurs fysiek overbelast 
worden. 5% van aile handelingen is 
fysiek overbelastend [figuur 37]. Dit 
moet teruggedrongen worden naar 
ongeveer 0%, dit is weergegeven in 
figuur 38. 

Figuur 37: procentuele 
weergave van fysiek 
( over)belastende 
handelingen. 

Figuur 38: procentuele 
weergave van fysiek 
onbelastende 
handelingen, na de 
introductie van de 
tilhulp. 

2. De tilhulp moet rekening houden met een maxima Ie hoogte van de plaat van 
800 millimeter. 

De natuurstenen platen die verwerkt worden bij het Orbis IMedical Park varieren in 
afmeting. De hoogte van de plaat varieert tussen de 400 en 800 millimeter. De tilhulp 
moet rekening houden met een maximale hoogte van de plaat van 800 millimeter. 

3. De tilhulp moet rekening houden met een maximale lengte van de plaat van 
1500 millimeter. 

De lengte van de platen kan verschillen van 900 tot maximaal 1'500 millimeter. De tilhulp 
moet rekening houden met een maximale lengte van de plaat van 1'500 millimeter. 

4. De t'ilhulp moet rekening houden met een maximale dikte van de plaat van 30 
mUlimeter. 

De natuurstenen platen die aan de buitenzijde als gevelplaat gebruikt worden, hebben 
een dikte van 30 millimeter. De tilhulp moet platen kunnen verwerken die maximaal 30 
millimeter dik zijn. 
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5. De tilhulp moet rekening houden met een maximaal glewicht van de plaat van 
110 kilogram. 

De toegepaste standaard natuurstenen gevelplaten wegen tussen de 48 en 77 kilogram. 
De natuurstenen platen die niet standaard zijn, kunnen een maximaal gewicht hebben 
van 110 kilogram. De tilhulp moet met dit maximale gewicht rekening houden. 

6. De tilhulp moet de natuurstenen plaat kunnen kantelen, minimaal 90 graden. 

Om de gaten in de natuurstenen platen te bewerken en voorzien van hulzen, moet de 
plaat gekanteld worden. Een minimale rotatie van 90 graden is noodzakelijk om de gaten 
in de kop- en langskanten te kunnen bewerken. 

7. De tilhulp moet het handmatig gestuurde proces zoveel mogelijk intact laten. 

Deze functionele eis is van groot belang bij de ontwikkeling van een nieuwe tilhulp. 
Bouwplaatspersoneel zijn personen die "handwerk" verrichten. Wordt dit handwerk 
ontnomen van deze personen dan kan de werkmotivatie zakken. Om efficient te kunnen 
werken is het noodzakelijk dat het handmatige proces zoveel mogelijk handwerk blijft, en 
dat de fysiek overbelastende handelingen ondersteund worden. 

8. De tilhulp wordt door maximaal een persoon bediend. 

De montageploeg voor een geveldeel bestaat uit twee personen. Een persoon bereidt het 
werk voor en de andere persoon monteert en stelt de onderdelen. De persoon die het 
voorbereidende werk verricht, dient ook de tilhulp te bedienen. Door twee personen de 
tilhulp te laten bedienen vertraagt de werkzaamheden bij het monteren en stellen. 

De toevoeging van een derde persoon heeft een negatieve invloed op de draagkracht van 
de hefsteiger en het aantal goederen wat per lift meegenomen kan worden. Daarnaast 
worden er extra kosten gemaakt door een derde persoon aan een montageploeg toe te 
voegen. 

9. De tilhulp moet over het gehele hefplateau van de hefsteiger platen kunnen 
oppakken. 

Om de tilhulp efficient te laten functioneren dient deze vrij beweegbaar te zijn over het 
gehele oppervlak van het hefsteigerplateau. Kan de tilhulp niet bij de uiteinden van het 
plateau, dan moet de hefsteiger vaker omgezet worden om hetzelfde gevelveld te 
kunnen realiseren. 

Figuur 39: Het hulpmiddel kan aileen tussen de mastdelen bewegen . Het groene vlak is bereikbaar 
voor de tilhulp. De rode vlakken blijven onbereikbaar. Het platform van de hefsteiger kan niet optimaal 
worden benut. 
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10. De tilhulp mag de huidige procestijd voor de op te vangen handelingen niet 
oversch rijden. 

De tijd die nodig is om een natuurstenen plaat handmatig te verwerken varieert tussen 
de 15 en 17 minuten. In de onderstaande planning zijn de twee monteurs van een 
montageploeg weergegeven. Het verwerken van de natuurstenen platen met de nieuwe 
tilhulp mag per plaat maximaal 17 minuten duren. 

Figuur 40: In de planning zijn de handelingen van de twee monteurs weergegeven. De blauwe handelingen 
zijn de handelingen van de steller. De rode handelingen zijn de handelingen van de hulp. 

6.3.2. Realisatie eisen 

11. Het gewicht van de tilhulp inclusief afsteunconstructie is maximaal 258 
kilogram. 

De tilhulp die momenteel aanwezig is op de hefsteiger weegt inclusief de 
afsteunconstructie 258 kilogram. De nieuw te ontwikkelen tilhulp mag maximaal 258 
kilogram wegen. Een constructie die meer dan 258 kilogram weegt tast het 
draagvermogen van de hefsteiger aan. 

12. De tilhulp moet toepasbaar en veilig zijn in combinatie met een hefsteiger. 

De montage van de afsteunconstructie moet aansluiten op de reeds aanwezige 
constructie van de hefsteiger. Er mogen geen gevaarlijke situaties optreden tijdens het 
verplaatsen van de hefsteiger en de tilhulp in verticale richting. Daarnaast mag de tilhulp 
geen obstakel vormen voor de monteurs op de hefsteiger. 
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6.4. Werkwijze bepalende fase 

6.4.1. Handelingen 

TU/e 

Uit de analyse van de fysieke belasting is gebleken dat het hanteren van natuurstenen 
platen door een of twee personen fysiek overbelastend is. Daarnaast blijkt ook dat het 
bovenhands hanteren van aangedreven gereedschappen een fysieke overbelasting 
veroorzaakt. In het onderstaande schema, dat vereenvoudigd het productieproces van de 
natuurstenen platen beschrijft, wordt aangegeven bij welke productiedeelprocessen 
fysieke overbelasting ontstaat. 

Bevoorrctden 
werklocatie 

0.0 

D Procesonderdeel 

1.0 

Knelpunt fysleke belasting procesonderdeel 

3.0 

4.0 

Positioneren 
natuurstenen plaat 5.0 

Flxeren 
natuurstenen plaat 

Figuur 41: Productieproces montage natuurstenen platen tegen betonnen achterconstructie. De in rood 
gearceerde onderdelen bevatten een of meerdere fysiek overbelastende handelingen (knelpunten). 

Elk deelproces omvat diverse handelingen. Door het productieproces of de 
montagecyclus verder uit te werken op detailniveau kan gericht een oplossing ontworpen 
worden per handeling. Het is dan ook van belang dat de diverse handelingen die fysieke 
overbelasting veroorzaken per deelproces bekeken worden. In dit afstudeerverslag zal 
aileen aandacht worden besteed aan het voorbereiden en transporteren van de 
natuurstenen platen, deelproces 2.0 en 3.0. Onderdeel 1.0; het voorbereiden van de 
betonnen achterconstructie wordt niet verder behandeld. Het voorbereiden van de 
achterconstructie heeft als fysiek overbelastende handeling het bovenhands boren van 
gaten. In bijlage IV is de ontwikkeling van een boorhulp verder uitgewerkt. 
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4. Posltioneren 
natuurstenen plaat 

5. Fixeren 
natuurstenen plaat 

2.4. Bewerken gaten 
kopse kant 

natuurstenen plaat 

2 .6. Bewer1cen gaten 
kopse kant 

natuurstenen plaat 

4 .1. Horlzontaal 
positloneren plaat 

4 .2. Vertlcaal 
posltloneren plaat 

rUle 

FigLiur 42: een uitwerking van het productieproces geeft het aantal handelingen weer die fysiek onverantwoord 
uitgevoerd worden (kleur rood). De te ontwikkelen tilhulp zal in een oplossing moeten voorzien voor deze 
handelingen. 

Nick Vijgen november 2008 39 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag rUle 

Uitgangssituatie 0.0 (bevoorraden werk/ocatie) 
De situatie waarmee het productieproces start, is het moment waarop de verreiker de 
1500 kilogram zware krat met natuurstenen platen geplaatst wordt op de hefsteiger. Nu 
kan gestart worden met het uitpakken van de krat. 

Productiedee/proces 1. a (voorbereiden achterconstructie) 
Het bovenhands boren is verder uitgewerkt in bijlage IV. 

Productiedee/proces 2.0 (voorbereiden natuurstenen p/aat) 
Voordat de natuurstenen platen verankerd worden moeten de (anker- )gaten in de 
natuurstenen platen gereinigd en voorzien worden van lijm en plastic hulzen. Deze gaten 
bevinden zich op de kopse kanten van de natuurstenen plaat. Om deze gaten te 
bewerken wordt de plaat handmatig 90° gedraaid. 

Figuur 43: gevelplaat is met de langskant in 
de krat geplaatst. 

Figuur 44: gevelplaat moet op kopkant 
geplaatst worden am bewerkt te worden. 

Productiedee/proces 2.0 (voorbereiden natuurstenen p/aat) 
De krat met natuurstenen platen wordt ontdaan van de houten omhulling en de 
natuurstenen platen worden handmatig uit de krat getild en gekanteld. Het gewicht per 
plaat varieert tussen de 48 en 77 kilogram. 

Figuur 45: uitpakken krat met natuursteen. Figuur 46: plaat uit krat tillen. 
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Productiedeelproces 3.0 (transporteren natuurstenen pIa at) 
Ais de gaten in de platen bewerkt zijn en de isolatie geplaatst is, kan gestart worden met 
het monteren van de natuurstenen plaat. Hiervoor dient de natuurstenen plaat, die nog 
op de kopkant staat, 90° gekanteld te worden naar de langskant toe . Daarna kan de 
gevelplaat naar uiteindelijke positie gedragen worden. Het kantelen van de plaat wordt 
uitgevoerd door een persoon. Het dragen van de plaat naar de uiteindelijke positie in de 
gevel wordt uitgevoerd door twee personen. 

Figuur 47: het kantelen van 
de natuurstenen plaat. 

Figuur 48: het monteren van de 
natuurstenen plaat op de uiteindelijke 
positie in de gevel. 

Uit de bovenstaande productiedeelprocessen blijkt dat fysieke overbelasting plaatsvindt 
bij het horizontaal en verticaal verplaatsen van de natuurstenen platen, het kantelen of 
roteren van de plaat en het bovenhands boren van gaten. De tilhulp zal moeten voorzien 
in het aanpikken, transleren en roteren van de natuurstenen platen. Daarnaast zal de 
tilhulp eveneens moeten voorzien in een oplossing voor het bovenhands boren. 
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6.4.2. Omschrijving toepassingsgebied 

rUle 

De situatie waarin de tilhulp zal worden toegepast, is een situatie waarbij een 
beweegbaar platform langs twee masten omhoog en omlaag kan klimmen evenwijdig aan 
de gevel van het gebouw. De twee masten zijn ter plaatse van de vaste grondslag 
afgesteund door vier stem pels per mast. Aan de bovenzijde worden de twee masten 
verankerd aan de betonnen constructievloer. Door deze onder- en bovenverankering 
ontstaat een starre, ingeklemde mast. Langs deze masten kan een werkplatform van 
ongeveer 15 meter lang gecontroleerd omhoog en omlaag bewegen door middel van 
twee elektromotoren. De belasting op de hefsteiger mag maximaal drie personen, 300 
kilogram aan materieel en 1500 kilogram aan materiaal zijn. 

Figuren 49, 50 en 51: geven een beeld van de opbouw van de hefsteiger die toegepast is. 

In paragraaf 6.3. zijn enkele wensen en eisen geformuleerd. Een van de eisen is dat de 
Whulp geen obstakel mag zijn voor de monteurs op de hefsteiger. Obstakels die 
valgevaar veroorzaken moeten tot een minimum beperkt blijven. Het is dus zaak om te 
analyseren waar of waarop de tilhulp gemonteerd wordt. Hieronder worden de mogelijke 
montagewijzen van de tilhulp beschreven. 

Figuur 52: 
De hefsteiger 
wordt 
geschematise 
erd. Hieruit 
blijkt dat de 
mastdelen 
fungeren als 
ingeklemde 
liggers 
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Montage op de mast 
Een montage van het tilhulp op de mast is een van de mogelijkheden. De constructie 
wordt dan tussen de twee masten gemonteerd door middel van twee stalen kranzen . 
Deze montagewijze zorgt ervoor dat geen obstakels aanwezig zijn op het platform van de 
hefsteiger, aile onderdelen worden opgehangen aan de constructie tussen de mastdelen. 
Door een montage van de tilhulp aan de mast wordt ook het laad- en transportvermogen 
van de hefsteiger niet beperkt. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de tilhulp 
gelijktijdig met het platform omhoog en omlaag te laten klimmen. Het bedieningspaneel 
van de hefsteiger heeft vier aansluitingen. Op elke aansluiting kan een motor gekoppeld 
worden. De hefsteiger gebruikt twee van de vier aansluitingen, dit betekent dat er nog 
twee motoren gekoppeld kunnen worden aan dezelfde bediening. Zodra het platform van 
de hefsteiger in beweging wordt gezet, kan het hulpmiddel de beweging volgen zonder 
dat de monteur een extra handeling moet uitvoeren op het hulpmiddel op de gewenste 
hoogte te krijgen. 

Hu!pmjdde! afsteunen op mast hefsteiger 
Figl!Jur 53: montage 
hulpmiddel op de mast 
van de hefsteiger. 

Nadelen van een montage op de mast van de hefsteiger zijn; de grote stalen constructie 
die noodzakelijk is voor een overspanning van circa tien meter en de belasting van de 
natuurstenen plaat. Daarnaast kunnen de laatste drie rijen natuurstenen platen niet 
geplaatst worden, aangezien de verankeringen van de masten boven aan het gebouw in 
de weg zitten waardoor de tilhulp niet verder omhoog kan klimmen. 
Bij de demontage of het omzetten van de hefsteiger naar een ander geveldeel dient eerst 
de tilhulp met een kraan verwijderd te worden. Dit is een extra handeling die dan 
uitgevoerd moet worden bij het omzetten van de hefsteiger. Nadelig is ook dat niet aile 
delen van de hefsteiger bereikbaar zijn. Het gebied op het platform van de hefsteiger 
blijft beperkt tot het gebied tussen de masten. De buitengebieden achter de masten 
(2 x 4 m2) bl,ijven onbereikbaar voor de tilhulp. Om de uiteindeUjke gevel te realiseren 
dient de hefsteiger 37 keer vaker omgezet te worden naar en ander, kleiner geveldeel. 
Het onderstaande figuur beschrijft de bereikbaarheid van het hulpmiddel. De rode 
vlakken geven de gebieden aan waar het hulpmiddel geen bereik heeft. Het groene 
gebied van circa 10 meter lang blijft binnen het bereik van de tilhulp. 

Figuur 54: het hulpmiddel kan aileen tussen de mastdelen bewegen. Het groene vlak is bereikbaar 
voor de tilhulp. De rode vlakken blijven onbereikbaar. Het platform van de hefsteiger kan niet optimaal 
worden benut. 
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Een montage van de tilhulp afsteunend op het platform van de hefsteiger is een 
mogelijkheid waarbij eenmalig de afsteunconstructie van de tilhulp op het platform van 
de hefsteiger wordt gemonteerd. Bij het omzetten van de hefsteiger verplaatst ook de 
tilhulp. De constructie van de tilhulp kan uitgevoerd worden in aluminium waardoor deze 
licht in gewicht blijft. Bij een dubbele railconstructie van veertien meter lang en zeven 
afsteunpunten blijft het gewicht beperkt tot 130 kilogram. Een ander voordeel is de 
geUjktijdige verplaatsing van de tilhulp met het platform van de hefsteiger, zonder dat 
extra handelingen moeten worden uitgevoerd. Hierdoor hoeft de tilhulp niet te worden 
uitgevoerd met motoren om op de gewenste hoogte te kunnen komen. 

Hulpmjddel afstelJoeo oD platform befsteiger Figuur 55: montage 
hulpmiddel op het 
platform van de 
hefsteiger. 

Nadelig aan een montage op het platform is dat het laad- en transportvermogen beperkt 
wordt. Er kan 130 kilogram minder aan materiaal, materieel of personen meegenomen 
worden op de hefsteiger. Daarnaast bepaald de constructie van de hefsteiger de 
afsteunpunten van de tilhulp. 

Montage op of aan het in uitvoering zijnde bouwwerk 
Het in uitvoering zijnde bouwwerk kan ook dienen als afsteunpunt voor de tUhulp. Door 
de tilhulp te bevestigen aan de constructie va,n het bouwwerk kan het platform van de 
hefsteiger ontlast worden, waardoor het laad- en transportvermogen maximaal blijft. Een 
ander voordeel is een grotere toelaatbare belasting van de tilhulp. Doordat de Whulp 
bevestigd is aan de constructie van het bouwwerk, kan deze zwaardere lasten tillen. Dit 
kan leiden tot het zelf bevoorraden van de hefsteiger met natuurstenen platen en andere 
materialen. De verreiker hoeft dan maar beperkt te worden i,ngezet voor de bevoorrading 
van de hefsteigers en de hefsteigers hoeven minder vaak omlaag voor de bevoorrading. 

Hulpmjddel afsteuoen 00 bo"wwerk Figuur 56: montage 
hulpmiddel op het 
bouwwerk. 

Doordat de tilhulp gemonteerd is op of aan het bouwwerk en het hele platform 
bereikbaar moet zijn voor de tllhulp, vormen de masten een obstakel voor dit systeem. 
Daarnaast is bij geen enkel bouwproject duidelijk of ten t lijde van uitvoering van de 
gevel, het casco reeds compleet afgebouwd is. Een mogelijke montage van de tilhulp 
ontbreekt als het casco niet gerealiseerd is. Hierdoor is de toepassing van deze 
montagewijze onmogeHjk. Bij bouwwerken met een grote omtrek dienen hefsteiger en 
tilhulp regelmatig verplaatst of omgezet te worden. In dit geval dient een extra handeling 
plaats te vinden, dat van het omzetten van de tilhulp. Bij de toepassing van deze 
montagewijze verdwijnt het handmatige proces, aangezien de handmatige bediening van 
de tilhulp niet gecontroleerd kan plaatsvinden bij een hoogteverschil van maximaal 10 
meter tussen het platform en de tilhulp. Een mechanisch aangedreven systeem is 
noodzakelijk. 
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Montage op de vaste gronds/ag 
Door de toepassing van een extra mast met een giek of aileen een giek op de bestaande 
masten van de hefsteiger kan een hijsconstructie verkregen worden. Deze hijsconstructie 
heeft een hogere toelaatbare belasting en het laad- en transportvermogen van de 
hefsteiger blijft maximaal. 

Hulpmjddel afstelloeo 00 vaste gcpodslag f1 ~~--~ 
It- _'~m 

Figuur 57: montage 
hulpmiddel op de 
vaste grondslag. 

De toepassing van een kraan- of hijsconstructie betekent dat deze apart omgezet moet 
worden ten opzichte van de hefsteiger. De giek van de kraan komt in conflict met de 
masten gedurende het horizontale transport. Bij hoogteverschillen van maximaal 10 
meter tussen het platform en de tilhulp kan een handmatige bediening niet meer worden 
toegepast. Het handmatige proces verdwijnt. 

De tilhulp kan op vier mogelijke wijzen bevestigd worden. De keuze van de 
bevestigingswijze is van belang bij het verdere ontwerp van de tilhulp. Tijdens de 
procesanalyse is naar voren gekomen dat er reeds een tilhulp aanwezig was bij de 
uitvoering van de gevel. Deze tilhulp was afgesteund op de hefsteiger door middel van 
een constructie die bestond uit staal en aluminium. Deze tilhulp werd niet gebruikt 
tijdens de montage van de natuurstenen platen omdat deze ingewikkeld, onhandig en 
tijdrovend in gebruik was. Daarnaast bleek dat de tilhulp met deze constructie te ver van 
de gevel was geplaatst, dit maakte de montage van de natuurstenen plaat onmogelijk. 

Volgens NEN 1495 wordt voorgeschreven dat de 'vaste' constructie 
van de hefsteiger minimaal 25 centimeter van de gevel hoort te 
staan. Door dit voorschrift wordt de montage van de plaat 
onmogelijk, zoals schematisch weergegeven in figuur 58. De 
afdraagconstructie van de tilhulp die tijdens de procesanalyse werd 
gebruikt was circa 260 kilogram. Deze constructie werd direct 
afgedragen aan het platform van de hefsteiger. Dit betekent dat 
het laadvermogen 260 kilogram minder wordt. 

Bij een montage tussen beide mastdelen worden de uiteinden van 
de hefsteiger niet gebruikt. De uiteinden van de hefsteiger zijn 
circa 4,8 meter lang. Doordat de tilhulp de uiteinden niet kan 
bereiken valt circa 10 meter van de hefsteiger weg die niet 
gebruikt kan worden. Op een bouwwerk zoals het Medical Park 
Sittard met een omtrek van 1.100 meter en een lengte van de 

Figuur 58: 
montage plaat. 

hefsteiger van 15 meter, wordt de hefsteiger 147 maal meer omgezet dan wanneer de 
volledige lengte gebruikt wordt van de hefsteiger. 
Een montage op of aan het pouwwerk is een montagewijze die niet altijd toegepast kan 
worden. Aangezien de tilhulp altijd boven de hefsteiger gemonteerd moet worden moet 
de bovenliggende constructie geheel uitgevoerd, uitgehard en voldoende stevig zijn. Een 
verschuiving in werkzaamheden kan dan niet plaatsvinden. Het realiseren van de 
natuurstenen gevel kan dan niet eerder plaatsvinden dan wanneer de bovenconstructie 
gereed is. Klimt de tilhulp bij deze montagewijze mee met de hefsteiger dan betekent dit 
dat de tilhulp per verdieping (niet automatisch) mee klimt. In plaats van 73 maal 
omzetten wordt dit 219 maal omzetten. Deze omvang van handeling is dusdanig groot 
dat dit onacceptabel is. 
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Het omzetten van de onderdelen gebeurt door middel van een mobiele kraan. Het aan
en afvoeren inclusief de huur van de machinist voor een dag brengen een kostenpost van 
1250 euro per keer dat omgezet wordt met zich mee. De 146 maal meer omzetten 
brengt een kostenpost van 182.500 euro met zich mee. 

De toepassing van een kraanconstructie vereist een machinist voor de bediening van het 
hijsmaterieel. De ploeggrootte groeit dan uit tot drie personen in plaats van twee. De 
kosten van de kraan en de machinist omvatten circa 2500 euro per week. De uitvoering 
van de 1.100 meter lange en 25 meter hoge gevel duurt circa 200 werkdagen. Dit zijn 40 
we ken huur. Een totaalbedrag van 100.000 euro dient gerekend te worden voor de inzet 
van de kraanconstructie. 

Een montage op het platform van de hefsteiger heeft de voorkeur, ondanks dat het 
laadvermogen van de hefsteiger beperkt wordt. De constructie van de tilhulp tijdens de 
procesanalyse had een gewicht van 260 kilogram. Door een constructie geheel van 
aluminium toe te passen die voldoende sterk is, kan het gewicht teruggedrongen worden 
naar een maximum van 130 kilogram. De kosten voor een constructie van dezer aard zal 
gemiddeld 7500 euro bedragen. De reductie in gewicht en de geringe kosten 
beargumenteren de keuze van deze montagewijze. Daarnaast zorgt een railconstructie 
voor een gedwongen beweging waardoor het verplaatsen en hanteren van de 
natuurstenen plaat eenvoudiger kan worden uitgevoerd. Het verdere ontwerp van de 
tilhulp zal hier rekening mee moeten houden. 

6.4.3. Opbouw morf%gisch overzicht 

In de volgende paragraven wordt omschreven hoe het morfoloQ'isch overzicht is 
opgebouwd. Hierbij maakt het morfologisch overzicht onderscheid in energievoorziening, 
krachtenafdracht en werkwijze. Elke handeling in elk deelproces wordt door middel van 
het morfologisch overzicht geanalyseerd en alternatieven ontwikkeld. 
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6.4.4. Energievoorziening 

In de voorgaande paragraven van dit hoofdstuk zijn de handelingen en bewegingen 
omschreven die de tilhulp moet kunnen uitvoeren. Om deze handelingen en bewegingen 
uit te kunnen voeren is energie nodig. Deze energie kan op diverse manieren geleverd 
worden, namelijk door: 

Bi%gische energiebron 
Bij biologische energiebronnen levert de verbranding van vetten en suikers 
in het lichaam de benodigde energie om spieren te laten werken om 
handelingen en bewegingen te kunnen verrichten. Biologische 
energiebronnen kunnen beperkt ingezet worden bij het verrichten van 
arbeid. Zoals omschreven bij de energetische belasting in hoofdstuk 2 
blijken biologische energiebronnen niet voor aile handelingen en 
bewegingen inzetbaar. 

Figuur 59: Hand: de pictogram 
waarmee biologische energiebron 
wordt aangeduid. 

Externe energiebronnen leveren energie die voortkomt uit de 
verbranding van fossiele brandstoffen in motoren of bij het verbruik 
van elektrische energie in een elektromotor. Net als bij een 
biologische energiebron wordt er in een externe energiebron eveneens 
een product verbruikt of verbrand. Het voordeel van externe 
mechanische energiebronnen ten opzichte van biologische 
energiebronnen is de continue inzetbaarheid en de kracht van de 
energiebron. 

Figuur 60 : Motor: de pictogram 
waarmee externe energiebron 
wordt aangeduid. 

Combinatie van bi%gische en externe energiebron 

~ 
Een combinatie van een biologische en een externe energiebron heeft 

- als voordeel dat de kracht en de inzetbaarheid gehandhaafd blijven. 
.. I Het bijkomend voordeel van deze energiebron is het in stand houden 

/; van het handmatige proces. Lasten worden opgenomen door de 
~ externe energiebron en de bewegingen worden uitgevoerd door de 

biologische bron. 

Figuur 61: Batterij en hand : de 
pictogram waarmee de combinatie 
van beide energiebronnen wordt 
aangeduid. 
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In paragraaf 6.4.1 zijn de handelingen en bewegingen besproken die de tilhulp moet 
kunnen uitvoeren. Naast het analyseren van de handelingen en bewegingen, dienen ook 
de mogelijk wijzen van krachtenafdracht naar de hefsteiger geanalyseerd te worden. 

Het afdragen van krachten naar de hefsteiger kan op twee manieren plaatsvinden, 
namelijk; direct of indirect. Bij het direct afdragen van krachten is maar een 
tussenmedium aanwezig. Dit tussenmedium kan de mens (het lichaam van de mens) of 
het materieel zijn op de hefsteiger. Naast het direct afdragen, kunnen krachten ook 
indirect afgedragen worden. Indirecte krachtenafdracht heeft een of meerdere secundaire 
wegen voor krachtenafd racht. Een voorbeeld is een secundaire draagconstructie die zijn 
kracht of last afdraagt n'aar een primaire draagconstructie. 

Directe krachtenafdracht via de mens 

Force 

Figuur 62: krachtenafdracht 
via het lichaam van de mens. 
Deze wijze van afdragen van 
krachten of lasten is beperkt. 

Bjj directe krachtenafdracht via de mens worden lasten die het 
lichaam van de mens hanteert via de ben en en voeten direct aan 
het platform van de hefsteiger afgedragen. Het nadeel van deze 
wijze van krachtenafdracht is, de beperking van de te hanteren 
last. Zoals omschreven in hoofdstuk 3 bij het onderdeel 
mechanische belasting blijkt deze wijze van krachtenafdracht tot 
een beperkte mate, maximaal 25 kilogram mogelijk te zijn. 

Directe krachtenafdracht via materieel 

~ 
Naast het direct afdragen van krachten via de mens, is dit 

For~e=teige~ ook mogelijk via het materieel. De primaire 
draagconstructie is direct gemonteerd op de hefsteiger. 
Door materieel de krachten op te laten vangen kan het 

Figuur 63: directe krachten
afdracht via het materieel. Het 
lichaam van de mens wordt 
hierbii ontlast. 

lichaam van de mens ontlast worden van belastingen. 

Directe en indirecte krachtenafdracht via mens en materieel 

Figuur 64: directe en 
indirecte krachtenafdracht 
via de mens en materieel. 
Het handmatige tilproces 
wordt in stand gehouden. 

Nick Vijgen 

Bij deze variant waarbij directe en indirecte krachtenafdracht 
plaatsvindt, wordt de mens deels betrokken bij het afdragen van 
krachten. Het materieel dat voorzien is van een primaire en 
secundaire draagweg zorgt voor de indirecte krachtenafdracht 
naar de hefsteiger. De mens daarentegen wordt beperkt belast 
waardoor de mens sturing kan geven aan de te hanteren last. 
Deze belasting wordt direct afgedragen aan de hefsteiger. 
Voordeel van deze wijze van krachtenafdracht is dat het gevoel 
dat er een belasting aanwezig is gehandhaafd blijft. Het 
handmatige tilproces wordt in stand gehouden maar de belasting 
wordt grotendeels opgenomen door het materieel. 
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De manier waarop translaties en rotaties plaatsvinden kan verschillen. V~~r de 
ontwikkeling van de tilhulp zal geanalyseerd moeten worden welke mogelijke werkwijzen 
voor horizontale en verticale translatie, evenals rotatie kunnen worden toegepast. Er zijn 
namelijk meerdere werkwijzen mogelijk voor het uitvoeren van een beweging (translatie 
of rotatie) maar niet elke werkwijze is mogelijk in een situatie waarbij gewerkt wordt op 
een hefsteiger. De uit te voeren bewegingen hebben betrekking op het hanteren en het 
monteren van de natuurstenen platen vanaf een hefsteiger. 

Horizontale translatie van de natuurstenen plaat heeft betrekking op het verplaatsen van 
de plaat in het X/Z-vlak. Het X/Z-vlak kan gezien worden als het platform van de 
hefsteiger waarover de horizontale translatie zal plaatsvinden. Horizontale translatie kan 
plaatsvinden door de werkwijzen, rollen en glijden. Bij elke werkwijze kunnen diverse 
deeloplossingen genoemd worden. 

Functie 1: horizonta/e trans/a tie 
Het montageproces van natuurstenen platen start met het lossen van de natuurstenen 
plaat uit de krat. Horizontale translatie is de meest voorkomende functie binnen het 
montageproces. Horizontaal transport naar en langs de gevel en uit de krat staan in deze 
functie centraal. Horizontale translatie kan onderverdeeld worden in de werkwijzen rollen 
en glijden. Bij de werkwijze rollen wordt de translatie veroorzaakt door wielen. Glijden is 
de andere werkwijze voor horizontale translatie. Glijden kan mogelijk worden gemaakt 
door scharnieren, rails, luchtdruk of vloeistof. 

Functie 1: horizonta/e trans/a tie, door te rol/en 
Wielen zorgen ervoor dat de wrijving tussen de last en het 
oppervlak waarmee de last contact maakt wordt verminderd. 
Deze vermindering van wrijving kan oplopen tot 99% van de 
totaal te verplaatsen belasting. Er hoeft dan maar 1 % van de 
last aan kracht of energie toegevoegd te worden om horizontale 
translatie te veroorza ken. [Bron: Dotec Tilhulpen, Joure, 17 maart 2008] 

Figuur 65: horizontale translatie 
door te rollen. 

Functie 1: horizonta/e trans/atie, door te roteren 
- Horizontale translatie kan ook plaatsvinden door te roteren om 

een as. De as is gefixeerd op een punt en een arm zorgt voor de 
horizontale verplaatsing. [Bron: Medische inrichtingen Orbis Medical Park, 
Sittard, 23 augustus 2008] 

Figuur 66: door rotatie om een vast 
punt kan horizontale translatie 
veroorzaakt worden. 
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Functie 1,' horizonta/e trans/a tie, door te g/ijden 
Horizontale translatie kan ook uitgevoerd worden door te glijden. 

wrijving tussen het object verminderd. [Bron: Tabellenboek voor de 
bouwkulnde, 2000] ~ 
Het te verplaatsen object glijdt over een ondergrond die de 

Figuur 67: horizontale 
translatie door te glijden. 

Functie 1,' horizonta/e trans/a tie, door te g/ijden 
Door de luchtdruk tussen het te verp'laatsen object en de 
ondervloer te verhogen ontstaat er een luchtlaag tussen beide 
vlakken. Hierdoor kan het te verplaatsen object eenvoudiger 
verplaatst worden aangezien de luchtlaag wrijving verminderd 
tussen de vlakken. De wrijvingscoefficient ligt tussen de 0,04 en 
0,05. De ondervloer dient in deze situatie geheel gesloten en niet 
luchtdoorlatend te zijn. De kracht die nodig is om het object te 
verplaatsell is ook nodig op het object te stoppen. [Bran: Tabellen 
boek voor de bouwkunde, 2000] 

Figuur 68: horizontale translatie 
door luchtdruk. Een hoover
craft maakt hier gebruik van. 

Functie 1,' horizonta/e trans/a tie, door te g/ijden I ;' ~ II Glijden kan ook veroorzaakt worden door vloeistoffen die 
tussen twee vlakken wordt aangebracht. Olie en vet zijn ... r ........... A hler voorbeelden van. Ook hler dlent de ondervloer •• • •••• • • • 

Figuur 69: horizontale 
translatie door de werkwijze 
glijden. 

gesloten en niet vloeistof doorlatend te zijn. De 
wrijvingscoefficient van vloeistoffen tussen een object 
bedraagt 0,05 in bewegende toestand. [Bran: Tabellenboek 
voor de bouwkunde, 2000] 

Functie 1,' horizonta/e trans/atie, door te s/ingeren 
Uiteindelijk kan horizontale translatie ook veroorzaakt worden 
door te slingeren. Bij slingeren hangt het te verplaatsen object 
aan een constructie die het gewicht van het object opvangt. Een 
externe kracht zorgt voor een beweging in horizontale richting. 
Doordat het object vrij hangt van de vloer heeft aileen de 
zwaartekracht effect op het voorwerp, van wrijving is dan geen 

+- sprake. 

Figuur 70: horizontale 
translatie door de 
werkwijze slingeren. 
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Functie 2 : vertica/e trans/a tie 
Naast de horizontale translatie die een natuurstenen plaat ondergaat. Dient de plaat ook 
een verticale translatie te doorlopen. De plaat dient namelijk op de gewenste hoogte, 
vanaf het platform van de hefsteiger, gebracht te worden. Daarnaast is het positioneren 
van de plaat eveneens van belang bij de montage. Positioneren dient nauwkeurig en met 
beleid uitgevoerd te worden. Functie twee geeft diverse werkwijzen van verticale 
translatie. Hijssnelheid en nauwkeurig positioneren zijn van belang bij verticale 
translatie. 

Functie 2: vertica/e trans/atie, door te heffen 
Een andere mogelijkheid om verticale translaties uit te voeren, is de toepassing 
van takels. Takels kunnen handmatig of met een externe bron aangedreven 
worden. Bij handmatig gebruik is de takelsnelheid beperkt tot twee meter per 
minuut. Een elektrische takel kan de takelsnelheid versnellen tot acht meter per 
minuut, een relatief langzame werkwijze ten opzichte van liermechanismen. 
Positioneren van platen wordt minder nauwkeurig uitgevoerd aangezien de 
combinatie van kettingen en tandwielen dit niet toelaat. De verticale translatie 

wordt bepaald door de lengte van een schakel in de ketting. Nauwkeurig 

Figuur 71: 
verticale translatie 
door te heffen met 
een hand of 
elektrische takel. 

positioneren is met een takelsysteem niet mogelijk. Hoe groter de 
schakel, hoe minder nauwkeurig gepositioneerd kan worden. 
[Bron: Huurcatalogus Hijsen en Heffen, 2008, Boels] 

Functie 2: vertica/e trans/a tie, door te heffen 

Figuur 72: verticale 
translatie door de 
werkwijze lieren 

Naast takels zijn ook lieren een mogelijkheid om objecten verticaal 
te transleren. Het verschil tussen een lier en takel is de 
overbrenging. Een takel maakt gebruik van kettingschakels en 
tandwielen, terwijl een lier gebruik maakt van een staalkabel die 
oprolt langs een buis. Deze overbrenging zorgt ervoor dat 
positioneren nauwkeurig en beheersbaar uitgevoerd kan worden . 
Een verschil in te tillen last is wei aanwezig. Een elektrische 
kettingtakel kan tot 10.000 kilogram tillen en een elektrische lier 
kan tot 4500 kilogram tillen. Doordat de lier is uitgevoerd met een 
staalkabel en maar een "beperkt" gewicht kan tillen is de 
hijssnelheid daarentegen hoger. Deze kan oplopen tot 18 meter per 
minuut. [Bron: Huurcatalogus Hijsen en Heffen, 2008, Boels] 

Functie 2: vertica/e trans/atie, door te vijze/en 

Figuur 73: verticale translatie 
door lasten omhoog te 
vijzelen 

Nick Vijgen 

Verticale translaties kunnen ook uitgevoerd worden door vijzels. 
De werkwijze vijzelen omvat meerdere mogelijke 
vijzelmethoden. Vijzels kunnen enorme belastingen omhoog 
drukken. Vijzelen kan door middel van lucht- of vloeistofdruk. 
Vijzels hebben een nadeel, het is een zeer trage werkwijze, 
afhankelijk van de belasting. 
[Bron : Huurcatalogus Hijsen en Heffen, 2008, Boels] 
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Functie 2: vertica/e trans/atie, door te vijze/en 
Naast de toepassing van vijzels, kunnen ook spindels lasten omhoog 
drukken of trekken. Spindels worden handmatig bediend waardoor de 
snelheid van omhoog drukken of trekken beperkt blijft. Het handmatig 
bedienen van spindels heeft ook tot gevolg dat maar beperkt lasten 
omhoog kunnen worden gedrukt. Een voorbeeld is de schroefstempel in 
de bouwnijverheid. [Bron: Huurcatalogus Hijsen en Heffen, 2008, Boels] 

Figuur 74 : verticale translatie 
door lasten omhoog te drukken 
met spindels 
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Functie 3: roteren 
Om de gaten in de natuurstenen platen te kunnen bewerken dienen de platen gekanteld 
te worden. Het roteren van deze platen is een van de handelingen die wordt uitgevoerd 
door een persoon. De rotaties die uitgevoerd moeten worden zijn: 
1). 90 0 roteren, het kantelen van de plaat uit de krat van langskant naar kopse kant, om 
de gaten te bewerken; 
2). 1800 roteren, het kantelen van de plaat van kopse kant naar kopse kant om de 
resterende gaten te bewerken; 
3). 90 0 roteren, het kantelen van de plaat van kopse kant naar langskant voor montage 
aan de gevel. 

De bovengenoemde drie rotaties moeten worden uitgevoerd voordat de natuurstenen 
plaat gemonteerd wordt aan de gevel. Deze rotaties kunnen worden uitgevoerd door 
lagers of een combinatie van tandwielen. In de volgende werkwijzen wordt dit nader 
toegelicht. 

Functie 3: roteren, om een as 

Figuur 75: rotatie om een as, 
bij natuurstenen plaat 
om Z-as. 

Rotatie van een object kan plaatsvinden rond een as. Dit kan 
worden uitgevoerd door lagers of tandwielen. Het object wordt 
beet gepakt ter plaatse van het zwaartepunt. Vanuit dit 
zwaartepunt kan een rotatie worden uitgevoerd. 

Functie 3: roteren, door ongelijke translatie 
Rotatie van een object kan ook plaatsvinden door 
ongelijke translatie. Ongelijke translatie houdt in dat het 
object roteert om een bepaald referentiepunt van dit 
object, niet zijnde het zwaartepunt. Door een zijde te 
verplaatsen, neemt het object een andere positie in. 

Figuur 76: rotatie om een punt, 
ongelijke translatie van een vlak. 
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Functie 4: aanpikken 
Om de voorgaande drie functies uit te kunnen voeren dient de natuurstenen plaat op de 
juiste wijze aangepilkt te worden. Vooral de functie roteren gaat niet altijd samen met de 
diverse werkwijzen van aanpikken. 

Functie 4: aanpikken, werkwijze: klemmen 
Een van de werkwijzen om natuurstenen platen aan te pikken, is 
klemmen. Bij klemmen wordt het te klemmen onderdeel tussen twee vrij 
beweegbare delen geplaatst, meestal van staal in combinatie met 
rubberen doppen. Door het gewicht van het te klemmen object worden de 

beweegbare delen geklemd. Het klemmechanisme kan ook op pneumatisch, hydraulisch 
of mechanisch worden uitgevoerd, dan zorgt een andere bron voor de klemkracht. Er zijn 
bij de werkwijze klemmen twee mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid worden de 
klemmen aan de kopkanten van de plaat gemonteerd. In diverse gevallen waarbij de 
klemmen gelost moeten worden van de natuurstenen pllaat, is er geen plek meer om 
deze te lossen. Een voorbeeld is de locatie van een natuurstenen plaat tussen twee 
buitenkozijnen. 

Figuur 77: locaties waarbij een natuurstenen plaat gemonteerd wordt tussen twee 
kozijnen. Er is geen ruimte meer om de klem te kunnen lossen van de plaat. 

In het tweede geval worden de klemmen aan de bovenzijde, de langskant, van de 
natuurstenen plaat gemonteerd. Een klem aan de bovenzijde heeft twee beperkingen, 
buiten dat deze klemmen niet gelost kunnen worden vanwege gebrek aan ruimte, is de 
te tillen last van 48 tot 77 kilogram te groot voor een hanteerbare klem. Bij lasten van 
48 tot 77 kilogram zijn de klemmen zo groot dat ze onhandelbaar zijn. Daarnaast kan 
functie 3, het roteren van de natuurstenen plaat niet in combinatie met deze 
bevestigingsmethode worden uitgevoerd. 

.. ~ 
500 mm lang 

Figuur 78: een kleine 
natuurstenen plaat kan volstaan 
met een kleinere klem. 

Nick Vijgen 
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1100 mm lang 
Figuur 79: een grotere, zwaardere natuurstenen plaat 
vraagt voor een grotere klemkracht dus een grotere 
klem. 
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Functie 4: aanpikken, werkwijze: haken 

Figuur 80: een 
object 
aanpikken door 
te klemmen. 

Naast het aanpikken met klemmen, kunnen haken ook toegepast 
worden. In de natuurstenen p'laten zijn aan de kopkanten gaten 
gerealiseerd. Deze gaten worden bewerkt met lijm en plastic hulzen. De 
werkwijze haken, heeft buiten de nadelen die ook bij het klemmen 
staan genoemd het volgende bijkomende nadeel. De haken worden 
aangebracht in de gaten van de natuurstenen plaat. Dit betekent dat bij 
het bewerken van deze gaten het gehele hulpmiddel van de 
natuurstenen platen verwijderd moet worden. Het opnieuw aanbrengen 
van het hulpmiddel op of aan de plaat kost tijd. 

Functie 4: Aanpikken, werkwijze: aanzuigen 
De laatste werkwijze van aanpikken, is aanzuigen. Aanzuigen gebeurt door 
middel van een vacuumpomp en een bedieningsmechanisme met een of 
meerder zuignappen. Aanzuigen kan onderverdeeld worden in twee 
werkwijzen: vacuumpomp en venturi, deze werkwijzen worden in een later 
stadium nader toegelicht. Om een natuurstenen plaat tussen de 48 en 77 
kilogram aan te zuigen duurt gemiddeld 35 seconden. Een voordeel van 
het aanpikken van een natuurstenen plaat door middel van zuignappen is, 
dat het zuignap systeem geen belemmering vormt tijdens het plaatsen 

van de natuurstenen plaat. Dit is het geval bij de werkwijzen 
Figuur 81: vacuum pomp klemmen en haken. 
voor plaat aan te pikken. 
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6.4.7. Uitwerking morfologisch overzicht 

rUle 

De energievoorziening, krachtenafdracht, de vijf functies en de daarbij behorende 
mogelijke werkwijzen zijn toegelicht. Volgens de methode van Seers dient de 
ontwikkeling van een hulpmiddel schematisch weergegeven te worden in een 
morfologisch overzicht. Door de diverse functies globaal te benaderen kunnen aile 
mogelijk oplossingen geanalyseerd worden zodat deze niet over het hoofd worden 
gezien. Het morfologisch overzicht kan b,j de ontwikkeling van een tilhulp onderverdeeld 
worden in een onderdeel: energievoorziening, krachtenafdracht en de werkwijzen. Door 
aile mogelijke combinaties te onderzoeken, kan uiteindelijk het ontwerp technisch 
worden uitgewerkt. Hieronder volgen de morfologische overzichten van de diverse 
functies. Bij elke functie is uitgewerkt waarom een bepaalde werkwijze wei of niet kan 
worden toegepast. De structuurlijnen geven de samengestelde apparaten aan die 
mogelijk de gegeven handeling of functie oplossen. De ontwerpen die uit de 
morfologische overzichten naar voren komen worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 7, 
de technische uitwerking. De mogelijke ontwerpen die per handeling zijn uitgewerkt, 
komen in een later stadium terug in het morfologisch overzicht met aile mogelijke 
oplossingen. 
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Figuur 82: morfologisch overzicht ontwerp tilhulp met de functies en bijbehorende werkwijzen 
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Morfologisch overzicht 2.1. Aanpikken natuurstenen plaat 

rUle 
Aanpikken is de eerste handeling die uitgevoerd moet worden om de natuurstenen plaat 
te kunnen bewerken. 

Figuur 83: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
aanpikken 
natuurstenen 
platen. 

Morfologisch overzicht krachtafdracht, energiebronnen en bewegingstypen 

Overzicht 2.1. Aanpikken natuurstenen plaat 

Nr Omschrijving 1 . 2 . 3. 

1. Energiebronnen 

~ 
u 

.~j-t---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
> o 

.J:. 
U Krachtenafdracht 
.~ 2. naar de hefsteiger 
o 

~ 
~~+---------~~~~~--~--~~~--~~--~~~ 

3. Aanpikken 

Het aanpikken van de natuurstenen plaat kan aileen uitgevoerd worden door een externe 
energiebron. De biologische krachtbron veroorzaakt fysieke overbelasting en de 
combinatie van biologisch en externe bron zorgen ervoor dat een monteur continu de 
plaat beet moet blijven pakken tijdens de 15 minuten durende handeling van montage. 

Het gewicht van de natuurstenen plaat wordt volledig opgenomen door het aanwezige 
materieel. Een afdracht van de kracht via de mens brengt fysieke belasting met zich 
mee. Een kracht die gecombineerd wordt afgedragen heeft als eigenschap dat zowel het 
materieel (directe krachtenafdracht) als de mens (indirecte krachtenafdracht) belast 
wordt met een kracht tijdens het aanpikken van de natuurstenen plaat. Bij een 
langdurige belasting (Ianger dan 10 minuten) is de te tillen last lager dan bij een 
piekbelasting. Bij duurbelastingen mag maximaal 4 tot 5 kilogram door een persoon 
gehanteerd worden en bij piekbelastingen is dit maximaal 25 kilogram. 

Aanpikken kan op drie mogelijke werkwijzen: klemmen, haken of zuigen. Bij het lossen 
van de plaat op de juiste locatie in de gevel, kan er bij de werkwijzen klemmen en haken 
onvoldoende ruimte zijn bij het lossen van de klem of haak van de natuurstenen pia at. 
Bij de werkwijze zuigen wordt gebruik gemaakt van een vacuum-systeem waarbij de 
plaat aan de voorzijde wordt aangezogen. Het probleem van onvoldoende ruimte tijdens 
het lossen van de plaat is hierbij niet aan de orde. 
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De mogelijke deelontwerpen van de groene structuurlijn zijn hieronder aangegeven: 

On twerp groen, varian ( 1: Aanzuigen plaat, mechanische bediening door vacuum-pomp 
Een vacuum-systeem gebaseerd op een vacuum-pomp, is 
een systeem dat door middel van een zuignap een 
voorwerp aanzuigt. Deze zuignappen hebben bij grote en 
zware objecten een afmeting van circa 300 x 500 
millimeter. Hoe groter de zuignap hoe langer het duurt 
voordat er voldoende vacuum gecreeerd is om het object 

op te kunnen tillen. In het geval van de natuurstenen platen duurt dit ongeveer 45 
seconden om een plaat van 48 kilogram aan te zuigen. Deels luchtdoorlatende en 
onvlakke objecten kunnen niet worden aangezogen. Het type natuursteen en de 
afwerking van het oppervlak bepalen de toepassing van de vacuum-pomp. 

Ontwer. roen, variant 2: Aanzuigen plaat, mechanische bediening door venturi-systeem 
Aanzujgen pia at Mechanjsch bedjend Het venturi-systeem is een vacuum-systeem dat door 

yeoh~'d-systeem 

i: I:, ~ 
,e ~. I~ 

I 

I 
middel van meerdere (afhankelijk van het gewicht) kleine 
zuignappen een voorwerp aanzuigt. De zuignappen met 
een diameter van 10 centimeter, worden tegen het aan te 
zuigen object geplaatst waarna een compressor wordt 
ingeschakeld. Doordat de zuignappen kleiner zijn dan bij 

variant 1, wordt het weg te zuigen volume ook kleiner. Dit wordt terug gezien in de 
aanzuigtijd van het object. Naast een aanzuigtijd van gemiddeld 5 seconden is het ook 
mogelijk om bijna aile voorwerpen aan te zuigen. De compressor wordt eenmalig 
ingesteld op het aan te zuigen object en deze worden aangezogen onafhankelijk van de 
luchtdoorlatendheid of vlakheid van het object. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door middel van slabben aan de 
onderzijde van de zuignap [figuur 84]. 

Nick Vijgen 

Siabben aan de 
onderzijde van 
de zuignap 
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Morf%gisch overzicht 2.2.1.1. Horizonta/e trans/atie, transporteren p/aat uit krat 
Nadat de natuurstenen plaat aangepikt is moet de plaat uit de krat worden geti'ld. Het 
lossen van de plaat uit de krat brengt een horizontale en verticale verplaatsing met zich 
mee. In overzicht 2.2.1.1. wordt het horizontale transport verder toegelicht. 

Figuur 85: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natuurstenen 
plaat uit krat. 

De energiebronnen die de horizontale verplaatsing kunnen uitvoeren zijn: biologisch, 
externe krachtbron en een combinatie van beide. De mens kan een trek- of duwkracht 
uitoefenen op de plaat zodat deze in beweging komt. De kracht die nodig is om de plaat 
een horizontale beweging uit te laten voeren is ook nodig om de plaat te laten stoppen. 
Een eigenschap van de bio'logische energ'iebron is dat handmatige sturing aanwezig is. 

Een externe energie- of kraclhtbron zorgt ervoor dat het gehele lichaam van de mens niet 
belast wordt. De benodigde kracht wordt extern geleverd en de mens zorgt voor de 
sturing van het geheel. Een combinatie van een biologische en externe energiebron 
zorgen voor bekrachtigd horizontaal transport. De benodigde kracht om de plaat een 
horizontale verplaatsing uit te voeren wordt hoofdzakelijk geleverd door de externe 
energiebron. Een kleine hoeveelheid kracht wordt door de mens meegegeven aan de 
plaat om te sturen en te positioneren. Het lichaam van de mens wordt hierdoor minder 
zwaar belast. 

Horizontale translatie kan onderverdeeld worden in verplaatsing in de X-richting en Z
richting. De horizontale verplaatsing in de X-richting kan een verplaatsing zijn van 
maximaal 14 meter (de lengte van het platform). Deze verplaatsing kan aileen 
uitgevoerd worden door de werkwijzen wielen. 

De werkwijze glijden wordt uitgesloten aangezien het platform van de hefsteiger niet 
lucht- of vloeistof dicht is. Een horizontale translatie van 14 meter veroorzaakt door te 
draaien om een as heeft als eigenschap dat aan de draaibare as een arm gemonteerd 
wordt om de 14 meter lange overspanning aan te kunnen. 

Horizontale verplaatsing in de Z-richting is een verplaatsing van maximaal 2 meter (de 
breedte van het platform). De werkwijzen rollen en glijden kunnen dan wei worden 
toegepast. 
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De mogelijke deelontwerpen van de structuurlijnen zijn hieronder aangegeven: 

On twerp rood: rolmechanisme met handmatige bediening 
Bol - Bol mecha~ rajl Handmatjg Ontwerp rood gaat uit van een geheel handmatige 

• ,+, TO... besturing van de tilhulp. De 'horizontale translatie van de 
~ ~ :9 ..... · ... · f natuurstenen plaat wordt veroorzaakt door het in 

beweging brengen van diverse wielen die door een rail 
_ ..... P9 .. _~~!O! bewegen. De wielen kunnen het gewicht van de 

- - natuurstenen plaat tot 99% reduceren tijdens de 
handmatige verplaatsing. Er nog een beperkte kracht door de monteur toegevoegd te 
worden om de plaat in beweging te krijgen en te stop pen (1%). Het handmatig 
verwerken van de natuurstenen plaat met deze werkwijze zorgt ervoor dat het 
handmatig sturen van het proces intact blijft. Daarnaast geeft een toevoeging van 
biologische kracht het gevoel dat er meer controle over de uit te voeren beweging is en 
blijft. Een eigenschap van dit systeem is dat het rolmechanisme zich kan aanpassen aan 
de snelheid van de gebruiker. 

On twerp paars: rol- glijdmechanisme met handmatige bediening 
Bol - praaj mechanisme jn raj! Handmatjg Het rol-, rotatiemechanisme met handmatige bediening 

• .bel1il:lli1 J'+' ..... heeft voor het overbruggen van de lengte van de 
~> , .... s tr hefsteiger een rolmechanisme (14 meter). Een as met 
~ + arm zorgt voor het overbruggen van de breedte van de 
__ 6.. ...... 6 I hefsteiger. Door middel van een draaiende arm kan een 
-- afstand van twee meter overbrugd worden. Een 

eigenschap van een as-constructie is het benodigde evenwicht dat noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de beweging. Staat een rotatie of as-constructie met een draaibare 
arm niet waterpas, dan zwaait de arm altijd naar het punt wat het laagst ligt. Een 
hefsteiger of het platform ervan is in de praktijk nooit waterpas. De hele constructie 
beweegt naar voren en naar achteren tijdens gebruik, geen ideale situatie voor een as 
met arm. 

On twerp groen: rolmechanisme met externe krachtbron 
Bol- Bol mechanjsme in rail Mechanjsch Ontwerp groen is in werkwijze gelijk aan dat van ontwerp 

1 ,y:.. .bel1il:lli1 ..... , rood. Het grote verschil is de mechanische bediening 
~ ~ ~ waarbij de beweging wordt uitgevoerd door een externe 
---'C;! krachtbron. De eigenschap van dit deelontwerp is dat het 
__ !O!.. ~ lichaam niet belast wordt tijdens het uitvoeren van de 

- - - - beweging met een natuurstenen plaat. Een andere 
eigenschap is dat deze werkwijze soms complex is in bediening en traag in snelheid. Is 
de tilhulp trager dan het handmatig verwerken van de plaat, dan wordt de tilhulp niet 
door de monteurs gebruikt. Elke monteur werkt met een ander tempo, de tilhulp 'kan zich 
niet hieraan aanpassen. 

On twerp blauw,' rolmechanisme met gecombineerde krachtbron 
Bol- Bol mechanjsme in rajl Handmatjg en Een overweging kan zijn om een gecombineerde 

Mechanjsch bedjend .. +. ...... krachtbron toe te passen. Ontwerp blauw heeft een 
~ ~ ~. ~ biologische krachtbron die zorgt voor een horizontale 
~!" beweging over de breedte van de hefsteiger. De externe 
_ ..... !O!.. ~-- krachtbron zorgt voor een horizontale translatie over de 

--.... --" n........ lengte van de hefsteiger. De eigenschap van dit ontwerp 
is de handmatig uit te voeren beweging naar de gevel toe. Deze beweging kan zich door 
middel van de toegepaste werkwijze aanpassen aan de gebruiker. 
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Morfologisch overzicht 2.2.1.2. horizontale rotatie, roteren plaat uit krat 
Naast een translatie langs X- of Z-as, kan verplaatsing ook uitgevoerd worden door te 
roteren. Door de natuurstenen plaat te roteren om een as, kan horizontale translatie 
veroorzaakt worden. 

Figuur 86: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natuurstenen 
plaat uit krat 
door middel 
van rotatie. 

Horizontale 
verplaatsing 

(Door mlddel van 
rota tie am een as) 

Een rotatie van de natuurstenen plaat kan uitgevoerd worden door de functie rotatie om 
een as. De krachtenafdracht kan bij deze handeling aileen plaatsvinden via het materieel. 
Via de mens is onmogelijk, aangezien dit een fysieke overbelasting veroorzaakt. Een 
combinatie van krachtenafdracht via mens en materieel is ook onmogelijk aangezien op 
een gegeven moment de mens niet meer verder kan draaien dan dat zijn armen en 
handen toelaten. 
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De mogelijke deelontwerpen van de structuurlijnen zijn hieronder aangegeven: 

antwerp rood: rolmechanisme mechanisch bediend 
Rolmechanjsme jn raj! Mechaojsch bedjeod Het toepassen van een rail waarin wielen ge"integreerd 
!~+' zijn kunnen de plaat door middel van een externe 
" . krachtbron verplaatsen. Dit ontwerp is in strijd met de 

.t wijze van aanpikken van de natuurstenen plaat. Het 
4r klemmechanisme wordt niet toegepast in het verdere 

ontwerp va.n de tilhulp. 

antwerp groen: tandheugelmechanisme mechanisch bediend 
TaOdbeUgelmecba=:~t rajl Mecbaolscb Ontwerp groen gaat uit van een tandheugelmechanisme 
l ~-i-' om de natuurstenen plaat te verplaatsen in de richting 

van de gevel. Ook dit ontwerp gaat uit van het principe 

._-
~ rotatie om een horizontale translatie uit te kunnen 

voeren. Deze werkwijze pikt de plaat eveneens aan door 
middel van klemmen. 

Hetgeen dat beschreven is voor een horizontale verplaatsing uit de krat door rotatie, kan 
ook toegepast worden voor een verplaatsing door rotatie in het verticale vlak. Overzicht 
2.2.2.2. is gelijk aan dat van overzicht 2.2.1.2 .. De deelontwerpen die hieruit naar voren 
zijn gekomen worden hieronder weergegeven. 

antwerp rood: rolmechanisme mechanisch bediend 
pulljemecbaojsme aao raj! Mecbaojscb Ontwerp rood gaat uit van een kantel mechanisme dat 

.be.dieo.d ~ door een externe krachtbron wordt aangedreven. Het 

I_I ( , _ kantelen van de plaat uit de krat is een mogelijke 
werkwijze. Het uitvoeren van de rotatie neemt vee I 
ruimte in beslag waardoor de gehele breedte va.n de 
hefsteiger tijdens de beweging in beslag wordt genomen. 

De toepassing van het zuignappensysteem kan ten opzichte van overzicht 2.2.1.2. wei 
toegepast worden. De bediening en trage snelheid van de tilhulp zijn een eigenschap van 
deze werkwijze. 

antwerp groen: tandwielmechanisme mechanisch bedien 
TaOdWjelmeCbaOj~ rajl Mecbaojscb Het tandwielmechanisme van ontwerp groen werkt op 

dezelfde wijze als ontwerp rood. 

I_I ( 
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Morfologisch overzicht 2.2.2.1. verticale translatie, transport plaat uit krat 

TU/e 

Om een natuurstenen plaat uit de krat te tillen en naar een locatie op de hefsteiger te 
brengen is ook verticale translatie van belang . Verticale translatie zorgt voor een op- en 
neerwaartse beweging van de plaat. 

Figuur 87: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
verticaal 
transport 
natuurstenen 
plaat uit krat. 

Morfologisch overzicht krachtafdracht, energiebronnen en bewegingstypen 

Overzicht 2.2.2.1. Transporteren natuurstenen pia at uit krat (Verticale Translatie) 

Nr Omachrijving 

1. Energiebronnen 

Krachtenafdracht 
naar de hefstelger 

Verticaal transport 
3. (Transleren) 

1. 2. 3. 

Een biologische energiebron kan gebruikt worden om een verticale translatie mogelijk te 
maken. Het toepassen van een biologische energiebron heeft de volgende 
eigenschappen: het veroorzaakt zoals in paragraaf 3.2. omschreven een fysieke 
overbelasting of de handeling verloopt zeer traag. De toepassing van een externe 
krachtbron heeft als voordeel dat het gehele lichaam van de monteur ontlast wordt van 
belastingen. Een eigenschap van de toepassing van een externe krachtbron is het 
verdwijnen van het handmatige tilproces. Bedieningspanelen en joysticks zorgen voor de 
besturing van de te tillen lasten. Een combinatie van beide krachtbronnen, biologische en 
externe krachtbron, zorgt ervoor dat een groot deel van de belasting wordt opgenomen 
door een externe krachtbron. Daarnaast zorgt de biologische kracht voor sturing van de 
te tillen plaat. Het handmatige tilproces blijft gehandhaafd, maar er wordt met minder 
gewicht getild. 

Directe krachtenafdracht via de mens is niet mogelijk. Gewichten van 48 tot 77 kilogram 
mogen niet gehanteerd worden door de mens. Krachtenafdracht via het materieel zorgt 
ervoor dat de monteur aileen nog sturing geeft aan de plaat . Het lichaam wordt hierdoor 
niet belast door het gewicht van de plaat. Een combinatie van krachtenafdracht via de 
mens en materieel zorgt voor een verantwoorde wijze van het hanteren van de 
natuurstenen plaat. Doordat tussen de 1 % a 10% van het gewicht van de plaat het 
lichaam belast, vindt er een verantwoorde tilsituat'ie van de plaats. Ondanks dat het 
lichaam wordt belast, blijft het handmatig gestuurde proces intact. 

Verticale translatie kan plaatsvinden door de werkwijzen heffen en vijzelen. De werkwijze 
heffen is ten opzicht van de werkwijze vijzelen een werkwijze die ervoor zorgt dat 
handelingen sneller uitgevoerd kunnen worden. Hefsnelheden kunnen oplopen tot 18 
meter per minuut, terwijl de werkwijze vijzelen een grotere kracht kan leveren. 
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Om een natuurstenen plaat uit de krat te tillen zijn vijf deelontwerpen in het 
bovenstaande schema weergegeven. Hieronder voigt een beschrijving van de vijf 
deelontwerpen met de bijbehorende eigenschappen. 

antwerp blauw: vijzelmechanisme mechanisch bediend 
YjjZelmeChaOjS~raj! Mechaojsch Ontwerp blauw gaat uit van een vijzelmechanisme 

;; .+. gecombineerd met een arm om de natuurstenen plaat uit 
! , ' ~_'.m ~_I =:r de krat te tillen. Vanwege het hoge gewicht van de 

\ JI natuurstenen plaat wordt de vijzel aangedreven door een 
, • ..... m externe krachtbron, die bediend kan worden door een ._ .... 

afstandsbediening. Het gewicht van de plaat wordt 
opgenomen door de vijzels en het materieel. Het gecontroleerd tillen van de plaat uit de 
krat is een eigenschap van dit deelontwerp. Een andere eigenschap van dit deelontwerp 
is de trage snelheid waarmee de plaat uit de krat getild wordt. Daarnaast is het besturen 
van een apparaat met een zware last niet eenvoudlig, het gevoel dat tijdens het 
handmatig gestuurde tilproces aanwezig is, is er niet meer. Ook vormt de arm van dit 
systeem een obstakel voor de monteurs op de hefsteiger. 

antwerp rood: liermechanisme mechanisch bediend 
Liermechanjsme aao raj! MechiUlisch bedjeod Een liermechanisme is een andere werkwijze om een 
t .+. natuurstenen plaat uit een krat te kunnen tillen. De 
&..A' " --"" ~ -- eigenschap van een liermechanisme is de hefsnelheid van 

o jliilJT het systeem. Dit kan oplopen tot maximaal 18 meter per 
' •• 'MM ~ minuut. In dit ontwerp wordt het lichaam niet belast 

Z1~ ZI~ 

tijdens de tilwerkzaamheden, doordat het gewicht en de 
benodigde kracht geleverd wordt door het materieel. Ook bij dit ontwerp ontbreekt het 
gevoel van controle, dat er wei is tijdens het handmatig gestuurde tilproces. 

antwerp paars : vijzelmechanisme bekrachtigd bedien 
Vjj:elmeChaOjS~aj! Bekrachtjgd Er zijn ook systemen ontworpen die een handeling 

f .+. ..... bekrachtigd kunnen uitvoeren. De gebruiker tilt dan een · '1~ ~ 1: klein deel, tot maximaal 10%, van het totale gewicht en 
__ ""Q'_"" m • ___ , I het resterende gedeelte tilt het materieel. Het 
~ .. _ vijzelmechanisme in combinatie met een arm is een 

mogelijkheid. Er zijn bij dit soort system en geen 
bedieningspanelen aanwezig, het apparaat herkent zelf de beweging wanneer getild 
wordt. Nadelig aan dit systeem is de aanwezige arm, dit is een obstakel op de hefsteiger 
voor de monteur. Daarnaast past het apparaat zich niet aan de gebruiker aan. De 
tilsnelheid blijft gelijk. 

antwerp cyaan : liermechanisme bekrachtigd bediend 
Lje.rmechaOjSm~j! Bekrachtjgd Ontwerp cyaan is te vergelijken met ontwerp paars 

;; .+. waarbij het liermechanisme bekrachtigd het tilproces 

• '-,~~,: ~ I • ~ I uitvoert 

I .... rvrm ~ 
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On twerp qroen.' liermechanisme mechanisch bediend, aanpassend aan gebruiker 
Liermechanjsme aan rajl Mechanjsch I Liermechanismen kunnen elektrisch en pneumatisch 
bedjend Adapterend aan gebrujker 1+ worden uitgevoerd . De elektrische variant staat genoemd 

! '~.' "'-"" in ontwerp rood en cyaan. Ontwerp groen is op basis van 
""u," '("".... ~ I II~ I een pneumatische aandrijving. Het voordeel van dit soort 

1 _~m ~ lieren is de aanpassingsmogel 'ijkheid aan de gebruiker. 
","""~M _.... De pneumatische lier zorgt ervoor dat er een constante 

luchtdruk op de lier aanwezig is waardoor tijdens het heffen een snelle reactie van de lier 
behaald wordt. Een ander voordeel is dat de lier 1 % van het te tillen gewicht laat 
uitvoeren door de gebruiker en 99% van het gewicht zelf tilt . Doordat de lier 99% van 
het gewicht opneemt kan deze zich aanpassen aan de snelheid van de gebruiker. De 
monteur voelt dat hij een beperkte mate van gewicht zelf tilt, waardoor het handmatige 
tilproces gehandhaafd blijft en de controle over de plaat bij het handmatige tilproces blijft 
gehandhaafd. Een bijkomend voordeel is de pneumatische rem bij dit liersysteem. Laat 
de monteur de natuurstenen plaat los dan neemt de pneumatische lier 100% van het te 
tilli en gewicht over. De plaat bl'ijft dan in de situatie hangen aan de lier zoals deze is 
losgelaten. Dit systeem wordt betiteld als een pneumati:sche balancer. 
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Morfologisch overzichten 2.3.1.1., 2.5.1.1. en 3 .1.1.1., rotatie in het verticale vlak 
Om de gaten in de kopse kanten, en eventueel in de langskanten te kunnen bewerken 
dient de natuurstenen plaat een rotatie te ondergaan. In het oorspronkelijke 
montageproces, afgebeeld in figuur x, doorloopt de natuurstenen plaat een rotatie van 
90°, 180° en 90°. 

Figuur 88: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze rotatie 
van de plaat 
in het 
verticale vlak. 

Het handmatig uitvoeren van een rotatie van de natuurstenen plaat is fysiek 
overbelastend. De energiebron kan een externe energiebron zijn die het rotatieproces 
uitvoert. Een externe energiebron zorgt voor een beheersbaar proces. De plaat start met 
roteren en kan beheersbaar gestopt worden. 

Krachtenafdracht vindt plaats via het materieel of via een combinatie van mens en 
materieel. Het uitvoeren van een rotatie door een biologische energiebron, veroorzaakt 
fysieke overbelasting of een trage uitvoering van de handeling. De uit te voeren rotatie 
kan plaatsvinden door een rotatie om een as ter plaatse van het zwaartepunt of door 
ongelijke translatie. 

De keuzes en mogelijkheden zijn in figuur 88 weergegeven. tJit deze mogelijke 
werkwijzen kunnen diverse deelontwerpen en varianten gerealiseerd worden. 

Ontwer J ood, variant 1: tandwielen mechanisch bediend am een as 
Taodwielmechaoi=:: rail Mechanisch Door de zuignapconstructie in het midden van de plaat te 

monteren kan een externe krachtbron door middel van 
een tandwieloverbrenging de plaat laten kantelen. Dit kan 
gecontroleerd en precies uitgevoerd worden. De 
bediening is een knoppenpaneel waarmee de monteur het 
draaiproces kan starten en stoppen. Eigenschap van een 

tandwieloverbrenging is de gevoeligheid voor stof (betonstof en dergelijke), hierdoor is 
een tandwieloverbrenging aan slijtage onderhevig. 
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On twerp rood, variant 2: mechanisch bediend, rota tie om een as 
py!!jemeChanjS~ajl Mecbanjsch Een systeem waarbij pullies een riem aandrijven die de 

rotatie van de plaat veroorzaakt is een mogelijke 

~ 
werkwijze die eveneens een externe krachtbron gebruikt 
om de plaat te kantelen. Een eigenschap van een pullie is 

Q de beperkte kracht bij de overbrenging. Is het gewicht 
<--..:.....:;.------ ---==----------' van de natuurstenen plaat te hoog, dan slipt de riem door 
over de pullie. Daarnaast veroorzaakt stof op de riem een extra slijtage van de 
onderdelen. 

On roen: mechanische en pneumatische bediening, rotatie om een as 
Een rotatie kan ook plaatsvinden door middel van een 
kantelsysteem dat wordt bekrachtigd door pneumatische 
of hydraulische ciUnders. Cilinders kunnen de rotatie 
gecontroleerd en precies uitvoeren. Aangezien geen 
draaiende delen aanwezig zijn in de cilinders blijft de 
slijtage van de cilinder beperkt. Een plaatsing van de 

zuignapconstructie precies in het midden van de plaat is niet noodzakelijk, aangezien de 
cilinders krachten tot 107.000 kilogram kunnen verplaatsen, per cilinder. [Bron: Boels, 
huurcatalogus 2008] 

On twerp b/auw: handmatig en met behu/p van de zwaartekracht bediend, rotatie om een 
as 

Een gecombineerde bediening van handkracht 
(biologisch) en zwaartekracht (externe kracht) heeft als 
voordeel dat er geen bekabeling of ander onderdelen in 
de weg zitten van het draaivliak, aangezien de 
mechanische onderdelen geen voeding behoeven. Een 
eigenschap van deze werkwijze is de beperkte controle 

over de rotatie van de plaat. De handkracht die wordt toegevoegd om de plaat te laten 
draaien moet ook toegevoegd worden om de plaat te laten stoppen met de rotatie. Ais 
tijdens de beweg,ing iets gebeurt waardoor de plaat niet direct gestopt kan worden, blijft 
deze ongecontroleerd draaien totdat de wrijving van de lagers de rotatie opheft. 
Daarnaast moet de zuignapconstructie precies in het midden van de plaat worden 
geplaatst om zo het meeste effect uit de zwaartekracht te halen. Dit is in een 
werksituatie waarbij buiten op een hefsteiger wordt gewerkt niet veilig. 

On twerp roze: mechanisch bediend, rotatie door onge/ijke trans/atie 

Nick Vijgen 

Door ongelijke translatie wordt de natuurstenen plaat 
rond een referentiepunt geroteerd. Door een zijde van de 
natuurstenen plaat te verplaatsen en de andere niet, 
kantelt of roteert de plaat. 
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Morfologisch overzicht 3.2.1.1 . horizontale translatie, transport naar de gevel 
Nadat de natuurstenen platen bewerkt zijn vindt het horizontale transport naar de gevel 
plaats. Deze translatie is horizontaal transport in de Z-richting over het platform van de 
hefsteiger. 

Figuur 89: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natu u rstenen 
plaat naar de 
gevel. 

Morfologisch overzicht krachtafdracht, energiebronnen en bewegingstypen 

Overzicht 3.2.1.1. Transporteren natuurstenen naar gevel (Horizontaal translatie) 

Nr Omschrljving 

1. Energiebronnen .. 
.c 
u 
'N .. 
~ 
0 
.c 
u Krachtenafdracht III 2. 
'0 naar de hefsteiger 
0 

~ 
0 
Z 

Horizontaal 

~ 3. transport 
(Transleren) 

Z-richtlng 
~ 

De energiebronnen die de horizontale translatie kunnen laten plaatsvinden zijn: de 
biologische bron, de externe krachtbron en de combinatie van een biologische en externe 
krachtbron. De externe en gecombineerde krachtbron zorgen voor de meest gunstige 
lichaamsbelasting. De eigenschap van een gecombineerde krachtbron is dat de 
handmatige sturing in het proces intact blijft ten opzichte van de werking van de externe 
bron. Bij de biologische bron levert het lichaam de kracht om het voorwerp te 
verplaatsen. Energetische overbelasting treedt dan eerder op. Een externe krachtbron 
heeft een externe bediening nodig die ingewikkeld te bedienen is. 

De afdracht van het gewicht van de plaat 'kan plaatsvinden via het materieel en een 
combinatie van mens en materieel. Directe afdracht via de mens is niet mogelijk 
vanwege het hoge gewicht. Afdracht via het materieel zorgt voor een ontlasting van het 
hele lichaam terwijl indirecte krachtenafdracht het lichaam nog wei belast. 
Horizontaal transport kan in Z-richting plaatsvinden via de functies rollen of draaien om 
een as. De werkwijze slingeren is niet toepasbaar in het ontwerp. Bij het slingeren van de 
plaat naar de gevel wordt weliswaar het gewicht van de plaat geheel opgevangen door 
het materieel, maar de plaat kan niet verankerd worden in de aanwezige ankers [zie 
figuren 90, 91 en 92]. 

Figuur 90: Plaatsing 
hefsteiger t.o.v. gevel. 
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Figuur 91: Monteren 
natuurstenen olaat. 
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Figuur 92: Problemen te 
zien in detail P. 
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In figuur 89 staan aile deelontwerpen aangegeven, deze deelontwerpen met betrekking 
tot het horizontaal transport van de plaat op de hefsteiger staan hieronder beschreven. 

antwerp blauw: rolmechanisme handmatig bediend 
Het verplaatsen van de natuurstenen plaat over de 

. ~
'... hefsteiger kan uitgevoerd worden door wielen die 

gecontroleerd door een ra lil kunnen bewegen. De 
--."""'""'..-- railconstructie vangt het gewicht van de plaat op en de 
__ ... _ natuursteenmonteur kan handmatig de tilhulp 

verplaatsen over de gehele lengte en breedte van de 
hefsteiger. De kracht die noodzakelijk is om de natuurstenen plaat te verplaatsen is 1% 
van het totale te verplaatsen gewicht. Doordat dit proces handmatig gestuurd uitgevoerd 
kan worden heeft de monteur meer controle over de beweging van de plaat. 

antwerp paars: glijdmechanisme handmatig bediend 
BOI-.Draa; mech~o ra;1 Haodmatiq Ontwerp paars is een alternatief op ontwerp blauw. "..".., tp Horizontaal transport evenwjjdig aan de gevel wordt 
~~. -. _""'. uitgevoerd door een rolmechanisme en transport naar de 

-----,~..--. ' , gevel toe wordt uitgevoerd door een draaimechanisme. 
De eigenschap van dlit draaimechanisme is de instabiliteit 

I ZI~lIdtl 
bij de toepassing van dit systeem op een hefsteiger. De 

constructie waarop dit mechanisme gemonteerd wordt dient geheel waterpas te staan, 
anders zwaait de arm die is bevestigd aan het draaimechanisme ongecontroleerd heen en 
weer. 

antwerp groen: rolmechanisme mechanisch bediend 
Bol - Bnl me~haoisme in rail Mechani"ch Ontwerp blauw kan ook uitgevoerd worden in een fc ~"'.' mechanisch bediende uitvoering. Het lichaam wordt bij 

~ 
deze variant 0% belast bij het verplaatsen van de 
natuurstenen plaat. Op een bedieningspaneel kan 

, . . , - , aangegeven worden welke handelingen moeten worden 
"- , .......... , ~ ... - uitgevoerd. De eigenschap van dit systeem is dat het 

handmatig gestuurde proces verdwijnt. Daarnaast is de bediening van dit soort 
apparaten veelal lastig en onduideHjk. 
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Ontwe~ geel: rolmechanisme gecombineerd bediend 
Rol- Rol mechanjsme jn rail Handmatja en I Het rolmechanisme kan ook deels handmatig en deels 

'f>!F;~ .. ~.. met een externe krachtbron bediend worden. De lengte 
~ ~- van de hefsteiger wordt overbrugd door een externe 

krachtbron die wielen aandrijft. De breedte van de 
. """'. '-;;;;;';;;;;-' hefsteiger kan overbrugd worden door middel van 

ZtjMnZldlt VOXIf-_U:k:ht ZlJ~z:IC!'It 

handkracht (biologische krachtbron). Het voordeel van dit 
systeem is dat de beweging naar de gevel toe, de breedte van de hefsteiger, handmatig 
uitgevoerd kan worden. Het monteren en positioneren kan dan handmatig, gecontroleerd 
en op eigen snelheid worden uitgevoerd. Een aangedreven tilhulp dient voorzien te 
worden van motoren die een te hanteren last van maximaal 150 kilogram kunnen 
voortbewegen. De ophangconstructie voor dit soort systemen kan niet meer gerealiseerd 
worden in aluminium. Een stalen constructie moet vervaardigd worden om het gewicht 
van de pia at, tilhulp en rolconstructie te kunnen dragen. Aangezien het hulpmiddel circa 
55% zwaarder wordt, dit gaat ten koste van het draagvermogen van de hefsteiger. 

On twerp rood: rolmechanisme op platform hefsteiger handmatig bediend 
Rolmechanjsme 00 platfonn hefstejger Ten tijde van de procesanalyse was de hulp bij het 

Handmatjg bedjend 
l'T-' verplaatsen van de natuurstenen platen een handkar. De 

Nick Vijgen 

natuurstenen plaat moest handmatig op de kar getild 
worden voordat een horizontale verplaatsing uitgevoerd 
kon worden. Een ontwerp dat fysiek overbelastend is en 
een obstakel vormt op de hefsteiger. 
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Morfologisch overzicht 3.2.1.2. horizontale rotatie, transport naar de gevel 
Horizontaal transport naar de gevel kan uitgevoerd worden door horizontale translatie. 
Naast translatie kan een horizontale verplaatsing ook gerealiseerd worden door rotatie. 
Het roteren van de plaat om de as zorgt dan voor een beweging in de Z-richting. 

Figuur 93 : 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natuurstenen 
plaat naar 
gevel door 
middel van 
rotatie. 

Energiebronnen 

Horizontaal 
transport 
(Roteren) 

Een rotatie kan aileen uitgevoerd worden door de energie van een externe bron toe te 
passen. De toepassing van een biologische energiebron veroorzaakt een fysieke 
overbelasting. Een combinatie van een externe en bioloQ'ische energiebron kan niet 
worden toegepast aangezien de roterende beweging niet geheel door het lichaam kan 
worden bijgehouden. Er zijn momenten Ujdens de beweging dat de biologische kracht 
tijdelijk niet toegepast kan worden omdat de handpositie verdraaid moet worden. 
Krachtenafdracht kan door de uit te voeren beweging aileen plaatsvinden via het 
materieel. Krachtenafdracht via de mens is fysiek overbelastend en een combinatie van 
krachtenafdracht via mens en materieel is niet mogelijk vanwege de uit te voeren 
beweging. 
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Het transporteren van de natuurstenen platen naar de gevel kan uitgevoerd worden door 
rotaties. Elke rotatie van de plaat zorgt ervoor dat de natuurstenen plaat een 
plaatbreedte dichter naar de gevel toe beweegt. Dit is nogal een omslachtige manier van 
verplaatsen. De deelontwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn hieronder verder 
besch reve n . 

rood: mechanisch bediend, rotatie om een as 
Een tandheugelsysteem met een rail die de breedte van 
de hefsteiger heeft. Deze 1600 millimeter lange rail kan 
in horizontale richting vrij over de hefsteiger bewegen. 
Een eigenschap van deze tandheugelconstructie is de 
benodigde plaats die de tilhulp nodig heeft om over de 
hefsteiger te kunnen bewegen is aanzienlijk. Daarnaast 

heeft deze constructie aileen bereik tussen beide mastdelen. Het tandheugelsysteem 
gaat uit van een klemconstructie aan de zijkant van de natuurstenen plaat, terwijl het 
aanpikken wordt uitgevoerd door zuignappen. 

Ontwer roen: mechanisch bediend, rota tie om een as 
Rolmechanjsme jn rajl Mechanjsch bedjend Het rolsysteem heeft dezelfde eigenschappen als het 

tandheugelsysteem. Het grote verschil tussen beide 
systemen is het gebruik van tandwielen ten opzichte van 
wielen bij het groene deelontwerp. 

--- --
De twee genoemde deelontwerpen zijn omslachtig in combinatie met de reeds gekozen 
deelontwerpen bij de handeling aanpikken. Daarnaast vormen beide deelontwerpen een 
obstakel op de hefsteiger, waardoor vrije doorgang van de monteurs wordt belemmerd. 
Het bereik van beide systemen wordt beperkt tot de ruimte tussen de mastdelen, 
aangezien dit systeem geen mogelijkheid ziet om langs de mastdelen te kunnen 
bewegen. 
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Morf%gisch overzicht 3.2.2.1. vertica/e trans/atie, transport evenwijdig aan de geve/ 
Om een natuurstenen plaat evenwijdig aan het gevelvlak te verplaatsen is een verticale 
translatie noodzakelijk. Het betreft in deze beweging een beperkte verticale translatie 
van maximaal een meter. Deze verplaatsing moet gecontroleerd uitgevoerd worden 
aangezien de plaat gepositioneerd wordt op de daaronder liggende natuurstenen plaat. 
Dit dient nauwkeurig te gebeuren aangezien de plaat direct in de ankers wordt 
geschoven, twee referentiegaten van vier m iU imeter in doorsnee moeten dan opgezocht 
worden. 

Figuur 94: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natuurstenen 
plaat 
evenwijdig 
aan de gevel. 

Morfologisch overzicht krachtafdracht, energiebronnen en bewegingstypen 

Overzicht 3.2.2.1. Transporteren natuurstenen evenwijdig aan gevel (Transleren) 

Nr Omschrijving 

1. Energiebronnen 

Krachtenafdracht 
naar de hefsteiger 

Verticaal transport 
3. (Transleren) 

1. 2. 3. 

Een biologische energiebron heeft als eigenschap dat bjj toepassing fysieke overbelasting 
kan optreden of dat de handeling zeer traag wordt uitgevoerd. De toepassing van een 
externe krachtbron heeft als eigenschap dat het gehele lichaam van de monteur ontlast 
wordt van belastingen. Het nadeel van de toepassing van een externe krachtbron is het 
verdwijnen van het handmatig gestuurde tilproces. Bedieningspanelen en joysticks 
zorgen voor de besturing van de te tillen lasten. Het positioneerproces kan hiermee 
nauwkeur,ig worden uitgevoerd, maar een gevoel voor de beweging van de plaat is niet 
aanwezig. Een combinatie van beide 'krachtbronnen, biologische en externe krachtbron, 
zorgt ervoor dat een groot deel van de belasting wordt opgenomen door een externe 
krachtbron. Daarnaast zorgt de biologische kracht voor sturing van de te tillen plaat, 
waardoor de te doorlopen beweging handmatig be"invloed kan worden en er is geen 
ingewikkeld bedieningsmechanisme aanwezig. 

Directe krachtenafdracht via de mens is niet mogelijk. Gewichten van 48 tot 77 kilogram 
mogen niet gehanteerd worden volgens de Arbeidsomstandighedenwet. 

Krachtenafdracht via het materieel zorgt ervoor dat de monteur aileen nog stu ring geeft 
aan de plaat. Het lichaam wordt niet belast door het gewicht van de plaat. 

Een comblnatie van krachtenafdracht via de mens en materieel zorgt voor het 
verantwoord tillen van de natuurstenen plaat. Doordat maximaal tussen de 1 % a 10% 
van het gewicht van de plaat het lichaam belast, vindt er een verantwoorde tilsituatie 
van de plaats. Ondanks dat het lichaam wordt belast, blijft het handmatige proces intact. 
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Verticale translatie kan plaatsvinden door de werkwijzen heffen en vijzelen. De werkwijze 
hijsen is ten opzicht van de werkwijze vijzelen een werkwijze die ervoor zorgt dat 
handelingen sneller uitgevoerd kunnen worden. Hijssnelheden kunnen oplopen tot 18 
meter per minuut, terwijl de werkwijze vijzelen een krachten tot maximaal 40 .000 
kilogram per vijzel kunnen leveren. 

Het verticale transport van de plaat langs de gevel is gelijk aan het verticale transport 
van de plaat uit de krat, overzicht 2.2.2.1.. De deelontwerpen beschreven in het 
morfologisch overzicht van 2.2.2.1. komen overeen met die van overzicht 3.2.2 .1. 

antwerp blauw: vijzelmechanisme mechanisch bediend 
Yjjzelmechanjsme aan raj! Mechanjsch Ontwerp blauw gaat uit van een vijzelmechanisme 
_~' .bedienJ1 gecombineerd met een arm om de natuurstenen plaat uit 

J ',: .·_ .. ,.· ...... ~ ... m ~ _ _ I =r de krat te tillen. Vanwege het hoge gewicht van de 
natuurstenen plaat wordt de vijzel aangedreven door een 
externe krachtbron, die bediend kan worden door een 
afstandsbediening. Het gewicht van de plaat wordt 

opgenomen door de vijzels en het materieel. Het gecontroleerd tillen van de plaat uit de 
krat is met dit deelontwerp mogelijk. Het nadeel van dit deelontwerp is de trage snelheid 
waarmee de plaat uit de krat getild wordt. Daarnaast is het besturen van een apparaat 
met een zware last niet eenvoudi'g, het gevoel dat tijdens het handmatige tilproces 
aanwezig was is er niet meer. 

antwerp rood: liermechanisme mechanisch bediend 
Liennechanjsme aan raj! Mechanjsch bedjend Een liermechanisme is een andere werkwijze om een 

natuurstenen plaat uit een krat te kunnen tHlen. Het 
voordeel van een liermechanisme is de hefsnelheid van 
het systeem. Dit kan oplopen tot maximaal 18 meter per 
minuut. In dit ontwerp wordt het lichaam niet belast 
tijdens de tilwerkzaamheden, doordat het gewicht en de 

benodigde kracht geleverd wordt door het materieel. Ook bij dit ontwerp ontbreekt het 
gevoel van controle, dat er wei is tijdens het handmatige tilproces. 

antwerp paars: vijzelmechanisme bekrachtigd bediend 
Yjjzelmechanjsme aan raj! Bekrachtjgd Er zijn ook systemen ontworpen die een handeling 

• .bedienJ1 
} -.y.., bekrachtigd kunnen uitvoeren. De gebruiker tilt dan een 
! ~ ...... wm ...... klein deel, tot maximaal 10%, van het totale gewicht en 

0.6._.... t, I het resterende gedeelte tilt het materieel. Het 

I, -~ ---- -_-~ __ . " ~_... v _.. vijzelmechanisme in combinatie met een arm is een 
mogelijkheid. Er zijn bij dit soort systemen geen 

bedieningspanelen aanwezig, het apparaat herkent zelf de beweging wanneer getild 
wordt. Nadelig aan dit systeem is de aanwezige arm, dit is een obstakel op de hefsteiger 
voor de monteur. Daarnaast past het apparaat zich niet aan, aan de gebruiker. De 
tilsnelheid blijft gelijk. 
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On twerp cyaan: liermechanisme bekrachtigd bediend 
uermeChanjSm~~[)~tl Bekrachtjgd Ontwerp cyaan is te vergelijken met ontwerp paars 

l'-r-' waarbij het liermechanisme bekrachtigd het tilproces 'fr:.-- ~ I ~ uitvoert. 

On twerp groen: liermechanisme bekrachtigd bediend, aanpassend aan gebruiker 
Uermechanjsme aan rail Mechanjsch Liermechanismen kunnen elektrisch en pneumatisch 

1 ,.!;!~jend Adapterend aan gebwjker worden uitgevoerd. De elektrische variant staat genoemd 
ij":::" in ontwerp rood en cyaan. Ontwerp groen is op basis van 
~QI" _ ~ I II ~ I een pneumatische aandrijving. Het voordeel van dit soort 
............. m ~ lieren is de aanpassingsmogelijkheid aan de gebruiker. 

" __ I .- De pneumatische lier zorgt ervoor dat er een constante 
luchtdruk op de lier aanwezig is waardoor t 'ijdens het heffen een snelle reactie van de Her 
behaald wordt. Een ander voordeel is dat de lier 1 % van het te tillen gewicht laat 
uitvoeren door de gebruiker en 99% van het gewicht zelf tilt. Doordat de lier 99% van 
het gewicht opneemt kan deze zich aanpassen aan de snelheid van de gebruiker. De 
monteur voelt dat hij een beperkte mate van gewicht zelf tilt, waardoor het handmatige 
tilproces gehandhaafd blijft en de controle over de plaat bij het handmatige tilproces blijft 
gehandhaafd. Een bijkomend voordeel is de pneumatische rem bij dit liersysteem. Laat 
de monteur de natuurstenen plaat los dan neemt de pneumatische lier 100% van het te 
tillen gewicht over. De plaat blijft dan in de situatie hangen aan de lier zoals deze is 
losgelaten. 
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Morfologisch overzicht 3.2.2.2. verticale rotatie, transport evenwijdig aan de gevel 
Transport van de plaat evenwijdig aan de gevel kan ook uitgevoerd worden door rotaties 
om de as van de plaat in de Y-richting. Verplaatsingen door middel van rotaties in de 
hoogte is een ietwat vreemde werkwijze van verplaatsen. 

Figuur 95: 
Morfologisch 
overzicht 
keuze 
horizontaal 
transport 
natuurstenen 
plaat 
evenwijdig 
aan de gevel 
door middel 
van rotatie . 

Energiebronnen 

Verticaal transport (+ ) 
(Roteren) 

Om door rotaties de natuurstenen plaat omhoog of omlaag te bewegen is een grote 
hoeveelheid energie nodig aangezien de plaat (vooral als deze omhoog beweegt) continu 
om zijn zwaartepunt heen moet worden getrokken. Een roterende beweging omhoog zal 
veel energie vragen vanwege de zwaartekracht. Terwijl een roterende beweging omlaag 
geen of weinig energie kost aangezien de zwaartekracht helpt de plaat naar beneden te 
krijgen. De kracht die nodig is voor het uitvoeren van deze beweging en ervoor zorgt dat 
de beweging relatief snel wordt uitgevoerd, kan aileen worden geleverd door een externe 
energiebron. 

De afdracht van krachten kan hierdoor aileen plaatsvinden via het materieel. 
De twee ontwerpen die gemaakt zijn kunnen aileen worden uitgevoerd door de werkwijze 
tandwielen of tandwielen ,in combinatie met een ketting. Dit is de enige werkwijze die 
voldoende krachtig is om een natuurstenen plaat met een rotatie omhoog te brengen. 
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Het verplaatsen van de natuurstenen plaat kan buiten een verticale translatie ook 
uitgevoerd worden door middel van rotatie in het verticale vlak. De breedte van de plaat 
wordt bij elke rotatie overbrugd in de verticale richting genoemd y. Seide ontwerpen 
gaan uit van tandwielen die de kracht voor de verplaatsing overbrengen. Een 
lagermechanisme is niet mogelijk vanwege het doorslippen van de wielen of riemen die 
toegepast worden. 

mechanisch bediend 
Het tandheugelsysteem kan door middel van tandwielen 
een op- en neerwaartse beweging veroorzaken. Deze 
beweging wordt uitgevoerd door een externe krachtbron 
die de natuurstenen plaat omhoog of omlaag beweegt 
door een roterende beweging. Net zoals in overzicht 

- ~-..... 2.2.1.2. en 2.2.2.2. is deze werkwijze niet toepasbaar bij 
de manier van aanpikken met behulp van zuignappen. Daarnaast vormt de tilhulp in deze 
situatie een obstakel op de hefsteiger, waardoor het werk van de monteurs belemmerd 
wordt. 

Ontwe~ roen: tandwiels steem, mechanisch bediend 
Tandwjel- Kettjogmechanjsme Het tandwielsysteem maakt gebruik van een 

i 1 ,"-i-,MeChaOj5~': bod;,,, ~~~~,:i~~:nn~;j~:~~:tn t:~~hk:~~~I;y~~::~e~~I~~~~il~ en 
niet toepasbaar in combinatie met de reeds gekozen 
werkwijze van aanpikken. De deelontwerpen rood en 

-- ---, groen zijn dan ook niet toepasbaar in het totaalontwerp 
van de tilhulp. Deze ontwerpen zullen dan ook niet verder geanalyseerd worden in 
hoofdstuk 7. 
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6.4.8. Morf%gisch overzicht dee/ontwerpen 

rUle 

In het onderstaande figuur zijn aile deelontwerpen weergegeven. De deelontwerpen die 
de eigenschappen hebben die niet voldoen aan de functionele en realisatie eisen, zijn 
weggestreept. In bijlage II is een vergrote weergave van het onderstaande morfologische 
overzicht gegeven . 

......................... 

LJI ........ , .............. 

2. l. 1 . 1 .~ .... 

1.5.1.1 . ..,..... ... 

'.I.K..-.... ' ............... 

:J.I . U , ~'" 

~-,..-..... .. -
1l.l.I~ "'-'~~ 

~. 

~-,...-... .. -
;1.2. 2_l . v.uc.II~ 

(--) 

Figuur 96: morfologisch overzicht van aile deelontwerpen waarvan de niet relevante ontwerpen doorgestreept 
zijn. In bijlage II is dit overzicht vergroot weergegeven. 
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De toetsing aan de functionele en realisatie eisen is hieronder beschreven. 

Functionele eisen 

1. De tilhulp moet het gewicht van de natuurstenen kunnen opvangen, zodat het 
Iichaam van de monteur fysiek niet overbelast wordt. 

Bij aile deelontwerpen wordt het gewicht van de natuurstenen plaat opgevangen door het 
materieel, dat is vertaald in een bovenrail. De monteur wordt door 1 % van het gewicht 
van de natuurstenen plaat belast. 

2. De tilhulp moet rekening houden met een maximale hoogte van de plaat van 
800 millimeter. 

Door het aanpikken uit te voeren met zuignappen kan met een beperkt aanzuigoppervlak 
een grote last worden aangepikt. 

3. De tilhulp moet rekening houden met een maximale lengte van de plaat van 
1500 millimeter. 

Doordat de lengte van een natuurstenen plaat kan verschillen tussen de 900 en 1500 
millimeter dienen de werkwijzen klemmen en haken aangepast te worden aan de lengte, 
hoogte of dikte van de plaat. De werkwijze aanzuigen, door middel van zuignappen, heeft 
de eigenschap dat de zuignappen niet aangepast hoeven te worden aan de lengte of 
hoogte van de natuurstenen plaat. 

4. De tilhulp moet rekening houden met een maximale dikte van de plaat van 30 
millimeter. 

Een zuignappen systeem heeft als eigenschap dat deze werkwijze onafhankelijk is van de 
dikte van de plaat. 

5. De tilhulp moet rekening houden met een maximaal gewicht van de plaat van 
110 kilogram. 

Het zuignappen systeem kan gewichten hanteren tot circa 500 kilogram, afhankelijk van 
de grootte van de zuignap. 

6. De tilhulp moet de natuurstenen plaat kunnen kantelen, minimaal 90 graden. 

Door een lagersysteem met pneumatische of hydraulische cilinder kan een natuurstenen 
plaat beheerst gekanteld worden. Een systeem met een pullie of tandwiel systeem is aan 
slijtage onderhevig. Handmatig kantelen is beperkt tot niet beheersbaar en veroorzaakt 
onveilige situaties op de hefsteiger. 
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7. De tilhulp moet het handmatig gestuurde proces zoveel mogeUjk intact laten. 

Door de toepassing van horizontaal transport te laten plaatsvinden door biologische 
energiebronnen blijft de sturing van het te tillen object in handen van de monteur. Het 
verticale transport van de natuurstenen platen wordt deels ondersteund door externe 
energiebronnen. Door het lichaam beperkt (1% van de belasting) mee te laten werken, 
wordt het gevoel opgewekt dat het handmatig gestuurde proces intact gelaten wordt. 

8. De tilhulp wordt door maximaal een persoon bediend. 

De montageploeg voor een geveldeel bestaat uit twee personen. Een persoon bereidt het 
werk voor en de andere persoon monteert en stelt de onderdelen. De persoon die het 
voorbereidende werk verricht, dient ook de tilhulp te bedienen. Door twee personen de 
tilhulp te laten bedienen vertraagt de werkzaamheden bij het monteren en stellen. 

De toevoeging van een derde persoon heeft een negatieve invloed op de draagkracht van 
de hefsteiger en het aantal goederen wat per lift meegenomen kan worden. Daarnaast 
worden er extra kosten gemaakt door een derde persoon aan een montageploeg toe te 
voegen. 

9. De tilhulp moet over het gehele hefplateau van de hefsteiger platen kunnen 
oppakken. 

Door een railsysteem toe te passen dat de gehele hefsteiger bereiken kan wordt de 
efficientie van de tilhulp vergroot. 

I 

Figuur 97 : Het hulpmiddel kan bewegen over het gehele platform. Het groene vlak is bereikbaar door 
de tilhulp . Het platform van de hefsteiger kan optimaal worden benut. 

10. De tilhulp mag de huidige procestijd voor de op te vangen handelingen niet 
overschrijden. 

Het verwerken van de natuurstenen p'laat mag maximaal 17 minuten duren. Door een 
systeem toe te passen dat zich aanpast aan de monteur gaat geen tijd verloren. Het 
tillen, verticaal transport, wordt uitgevoerd door een balancer. Dit is een tilhulp die 
bekrachtigd de plaat t ilt in combinatie met de biologische kracht van de monteur. Door 
het horizontale transport plaats te laten vinden via een rail met wielen, kan de monteur 
zelf de arbeidsnelheid bepalen. 

I 

Het aanpikken van de plaat wordt tot stand gebracht door een vacuum systeem dat het 
aanpikken van de pia at in 5 seconden kan laten plaatsvinden. Het handmatig vastpakken 
van de plaat duurt circa 20 seconden. 
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Realisatie eisen 

11. Het gewicht van de tilhulp inclusief afsteunconstructie is maximaal 258 
kilogram. 

Een aluminium constructie kan het gewicht van de afsteunconstructie beperken tot circa 
130 kilogram. 

12. De tilhulp moet toepasbaar en veilig zijn in combinatie met een hefsteiger. 

Een draaibare arm om horizontale translaties uit te voeren is instabiel. Een hefsteiger is 
een constructie die nooilt waterpas staat. Een draaibare arm moet waterpas staan om 
efficient een horizontale verplaatsing uit te kunnen voeren. De toepassing van een 
uitschuifbare arm in een ra fll is stabieler en veiliger dan een draaibare arm op een 
hefsteiger. 
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6.5. Conclusie werkwijze bepalende fase 

De keuze van een samengesteld systeem wordt in het onderstaande morfologische 
overzicht weergegeven. Bij dit samengesteld systeem is overwogen welke deelontwerpen 
toepasbaar zijn in combinatie met de andere deelontwerpen, rekening houdende met de 
functionele en realisatie eisen. 

1.1. 0pM ..... _", ......... 

2.1.~"''''''''' 
2.l. l . l . ~""" 

<-> 

Figuur 98: In het morfologisch overzicht wordt het samengesteld systeem weergegeven met de keuzes die zijn 
gemaakt bij de deelontwerpen, paars, zie bijlage III. 

In hoofdstuk 7 wordt de tilhulp verder uitgewerkt en de uiteindelijke vorm wordt dan 
verkregen. De overige deelontwerpen vormen het samengesteld systeem die de 
tilwerkzaamheden fysiek verantwoord laat plaatsvinden op de hefste'iger. 
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7. Technische uitwerking tilhulp 

7.1. Inleiding 

In hoofdstuk 6 zijn aile mogelijke werkwijzen toegelicht en de keuzes zijn 
beargumenteerd. Figuur 96 heeft laten zien welke deelontwerpen nog toepasbaar zijn en 
welke niet. Hoofdstuk 7 zal verder ingaan op een gedetailleerde beschrijving van aile 
overgebleven deelontwerpen, om zo tot een eindontwerp van de tilhulp te komen. In dit 
hoofdstuk zal onderscheid gemaakt worden in een beschrijving van de tilhulp. 

7.2. Vormgevende fase 

Voordat het nieuwe ontwerp van de tilhulp uitgewerkt kan worden, zal een overzicht 
worden gegeven wel1ke deelontwerpen worden toegepast in het totaalontwerp. De 
onderstaande figuur geeft dit totaalontwerp aan met een paarse li'jn. 

Figuur 99: het moriologisch overzicht met de deelontwerpen van de tilhulp. De paarse lijn geeft de deelfuncties 
aan die in het uiteindelijke ontwerp verwerkt worden. In bijlage III is dit figuur vergroot weergegeven. 
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7.2.1. Het ophangsysteem van de tilhulp 

In hoofdstuk 6 is reeds beschreven dat de tilhulp gebruik maakt van een ophangsysteem 
of hulpconstructie die gemonteerd is op de constructie van de hefsteiger. De voordelen 
hiervan zijn: 

1. Een lichte constructie door aluminium rails; 
2. Een mogelijkheid om de tilhulp het totale oppervlak van de hefsteiger te kunnen 

bereiken; 
3. Tijdens het omzetten van de hefsteiger naar een ander geveldeel verplaatst de 

hulpconstructie gelijktijdig mee; 
4. Ais de hefsteiger een op- of neerwaartse beweging maakt voigt de hulpconstructie 

en de tilhulp automatisch, aangezien deze op het platform van de hefsteiger is 
gemonteerd. 

HulQmiddel afsteunen Qr;! QlatfQcm hefsteiger 

~ 
~ 

r~ t--;all "" ptatto"" 
Platform 

>< 
~ 

Figuur 100: hulpmiddel afsteunen op platform hefsteiger. 

Om de bovenhangende railconstructie verder te kunnen ontwikkelen moet de 
praktijksituatie eerst geanalyseerd worden. Niet op elke plek van het hefsteigerplatform 
kan een afsteunconstructie worden aangebracht van de tilhulp. Daarnaast geeft NEN 
1494 en Arbobeleidsregel 3.16 aan, dat de hoofdconstructie van een hefsteiger bij een 
natuurstenen gevelopbouw een minimale afstand van 250 millimeter van de uiteindelijke 
gevel moet aanhouden. Deze gestelde norm heeft consequenties voor het ontwerp van 
de tilhulp. In de pra'ktijk ziet de hefsteiger er als voigt uit : 

Figuur 101 : een foto uit de 
praktijksituatie waarin de 
hefsteiger gereed staat na 
opbouwen. 
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- NEN 1495 

platform 

gevel mast 

Figuur 102: een afbeelding waarin 
schematisch de hefsteiger met de 
bijbehorende norm is afgebeeld. 
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De vaste constructie van de hefsteiger staat 250 millimeter geplaatst vanaf de voorzijde 
van de uiteindelijke gevel. Deze tussenruimte mag niet benut worden door vaste 
uitstekende constructieve onderdelen van de hefsteiger zelf of van een andere 
constructie die geplaatst is op de hefsteiger. De vaste rail van de tllhulp zal zich moeten 
beperken tot de breedte en lengte van het zwarte vlak (het platform) in f,iguur 89. De 
breedte van het platform is 1650 millimeter en de lengte bedraagt 15 meter. 

Het begrip rail is een globale indicatie van hetgeen wat 
omschreven wordt. Om deze indicatie concreter te maken voigt 
een beschrijving van de rail zoals deze zal worden toegepast bij 
het ontwerp van de tilhulp. Het materiaal waarvan de rail 
vervaardigd wordt is aluminium. 

Een enkele rail als ophangconstructie is niet mogelijk aangezien 
dan een moment in de hefsteigerconstructie veroorzaakt wordt. 
Zo wordt de hefsteiger excentrisch belast. De toepassing van 
een dubbele rail zorgt voor een verdeling van de momentkracht 
zodat een stabiele constructie verkregen wordt. In de regel 
geldt dat beide rails minimaal 200 millimeter van elkaar 
geplaatst moeten worden om de momentkracht te verdelen. 

Bij het ontwerpen van een railconstructie zijn drie mogelijk 

Figuur 103: aluminium 
railconstructie, licht van 
gewicht maar voldoende 
stevig. 

toepasbare ontwerpen. Hieronder zijn d'ivers bovenaanzichten van de hefsteiger 
weergegeven. Allereerst het platform van de hefsteiger in de uitgangsituatie. 

Gevelfragment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

900 mm ~ ~ 
1,65 meter 

.. - ~ 

900 mm 

Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 104: uitgangsituatie, bovenaanzicht van het platform van de hefsteiger. 

In de uitgangsituatie wordt de hefsteiger met de achterzijde naar de gevel geplaatst. 
Normaalgesproken wordt de hefsteiger aan de "voorzijde" maximaal belast. In deze 
situatie is dit andersom. Aan de gevelzijde worden de natuurstenen platen in de gevel 
geplaatst. Aan de achterzijde van de hefsteiger worden aile materialen en al het 
materieel opgeslagen. De maximale belasting in deze situatie vindt aan de achterzijde 
p'laats, daarom is de hefsteiger in deze situatie omgedraaid. 
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De hefsteigermasten zijn aan de voorzijde van het platform gesitueerd. Een mogelijke 
railconstructie kan een constructie zijn diein het midden van de hefsteiger is geplaatst. 

Gevelfragment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

1,65 meter 

Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 105: railconstructie geplaatst in het midden van het platform van de hefsteiger. 

De eigenschap van een railconstructie die exact in het midden van het platform van de 
hefsteiger is geplaatst is een gelijkmatige verdeling van de belasting op het platform. 
Nadelig aan deze constructie is dat de rail relatief ver van de gevel geplaatst is. Tijdens 
het positioneren van de natuurstenen plaat moet de constructie stabiel zijn. Door de 
afstand tussen gevel en rail wordt de constructie instabiel. Dit geldt ook voor een 
railconstructie die aan het einde van het platform van de hefsteiger geplaatst is. Figuur 
106 geeft dit weer. Doordat de rai llconstructie aan het einde van het platform is geplaatst 
kan moeilijk om de mast heen gemanoeuvreerd worden met een plaat. 

Gevelfragment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

I 

1,65 meter 

Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 106: het railsysteem geplaatst aan de achterzijde van het platform van de hefsteiger 
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Figuur 107 geeft een railconstructie weer die aan de voorzijde van de hefsteiger 
geplaatst is. Deze constructie heeft als voordeel dat de afstand van de rail tot aan de 
gevel maximaal 250 millimeter bedraagt. Tijdens het positioneren en verplaatsen van de 
natuurstenen plaat langs de gevel is de constructie stabiel en star. Het nadeel van deze 
constructie is dat de masten van de hefsteiger een obstakel vormen voor deze 
railconstructie. Er zal in het ontwerp rekening gehouden moeten worden dat de uiteinden 
van de hefsteiger bereikbaar moeten blijven. 

Gevelfragment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

v V 
V '" / '" 1,65 meter 

Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 107: het railsysteem geplaatst aan de voorzijde van het platform van de hefsteiger. 

Een oplossing voor dit probleem kan ontwikkeld worden door de masten van de 
hefsteiger te omzeilen zodat de tilhulp tot aan de gevel kan komen, maar ook aile del en 
van de hefsteiger kan bereiken. 

Gevelfragment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

[>( [>( 
1,65 meter 

900 mm 

... ~ 
900 mm Platform hefsteiger 

... 
15 meter 

Figuur 108: doorontwikkeling van de railconstructie (in rood aangegeven) op het platform van de hefsteiger. 
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De ontwikkeling van de rail zorgt voor een rasterwerk om de masten en een recht stuk 
dubbel rail tussen de mastdelen. Het rasterwerk moet ervoor zorgen dat de tilhulp zo 
dicht mogelijk bij de masten van de hefsteiger kan komen. Het rasterwerk rondom de 
masten heeft een afmeting per vak van 900 millimeter breed en 900 millimeter lang. Dit 
zijn dezelfde afmetingen als die van de mast, zo wordt een modulair rasterwerk 
verkregen. De meeste hefsteigersoorten hebben een mast die 900 millimeter breed en 
900 millimeter lang is. Dit betekent dat het railsysteem op de meeste hefsteigers 
toepasbaar is, dat geldt ook voor de enkelmast hefsteigers. Het aluminium railsysteem 
wordt via kolommen afgesteund op het platform van de hefsteiger. Bij een aluminium 
constructie waarbij maximaal 300 kilogram aan gewicht hangt dient de constructie 
minimaal om de 6 meter afgesteund te worden. Om hinder te beperken op het platform 
van de hefsteiger door de kolommen zijn deze zo dicht mogelijk naast de masten en op 
de uiteinden van de hefsteiger geplaatst. In figuur 109 zijn de afsteunpunten 
aangegeven. [Bron: Bespreking Dotec tilhulpen Joure, 17 maart 2008] 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

---9------------~--~ 

1,65 meter 

900 mm 

900 mm Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 109: De afsteunpunten van de aluminium railconstructie zijn in blauw weergegeven . Deze afsteunpunten 
bevinden zich zo dicht mogelijk bij de mast, hier wordt de kracht direct aan afgedragen. 

De aangegeven locaties hebben twee voordelen: de krachten worden d'irect aan de mast 
afgedragen aangezien de aluminium kolommen dicht bij de mast geplaatst zijn. 
Daarnaast vormen de kolommen op deze locaties geen obstakel voor de monteur. 

Dit railsysteem heeft in totaal 45 meter aan aluminium rail en afsteunpunten en weegt 
circa 175 kilogram. De kosten voor de fabricage en montage van deze rail zijn 
gecalculeerd op circa 13.500 euro. Hierbij zijn de bevestigingsmiddelen meegerekend. 
[Bron : Dotec Tilhulpen, 17 maart 2008] 
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7.2 .2. De methode van aanpikken 

Het aanpikken van de natuurstenen plaat is een van de eerste handelingen uit een reeks 
die uitvoerig geanalyseerd moet worden. Het aanpikken wordt uitgevoerd door een 
vacuum-systeem dat venturi genoemd wordt. De "ouderwetse" vacuum-systemen maken 
gebruik van een compressor die een vacuum opbouwt als daarvoor opdracht wordt 
gegeven, de compressor gaat werken en de zuignap zuigt het object aan. Het aanzuigen 
van een natuurstenen plaat die tussen de 48 en 77 kilogram weegt duurt ongeveer 35 
seconden. Het venturi-systeem is eveneens een vacuum-systeem gepaseerd op het 
gebruik van een compressor. Het grote verschil is dat de compressor continu druk 
opbouwt, het voordeel hiervan is een snellere aanzuigtijd van circa 5 seconden. 
Daarnaast gebruikt het systeem geen grote zuignappen ter grootte van 200 bij 400 
millimeter, maar meerdere kleine zuignappen met een diameter van 100 mill'imeter. Het 
voordeel hiervan is dat minder vo'lume weggezogen moet worden. 

Om te bepalen hoeveel zuignappen er aanwezig moeten zijn om een natuurstenen plaat 
op te kunnen tillen, kan aangehouden worden dat een zuignap ter grootte van een 
bierviltje tien kilogram kan tillen of aanzuigen . De zwaarste natuurstenen platen weegt 
102 kilogram. Dit betekent dat er elf zuignappen aan het venturi-systeem gekoppeld 
moeten worden. 

Naast het aanta l zuignappen, is de (ver- )spreiding van de zuignappen een belangrijk 
onderdeel. De grootste natuurstenen plaat is 1500 millimeter lang en 800 millimeter 
hoog. De kleinste natuurstenen plaat die niet meer handmatig getild mag worden is 
ongeveer 400 millimeter lang en 700 millimeter hoog . Dit oppervlak waarover de 
zuignappen mogen worden verspreid mag maximaal 400 bij 700 millimeter zijn. Hierbij 
moet vermeld worden dat aHe zuignappen een object moeten aanzuigen anders werkt 
het systeem niet. Het aanzuigsysteem zal er als voigt uitzien. 

Een aluminium plaat van 400 millimeter breed en 700 
millimeter hoog zal de elf zuignappen bevatten. Deze 
zuignappen hebben ieder een eigen aanzuigpunt naar 
de compressor toe, deze zitten verwerkt in de plaat. 
Het patroon van de zuignappen heeft de volgende 
opbouw. In het midden en aan de uiteinden van de 
natuurstenen plaat moet de meeste zuigkracht 
opgewekt worden vandaar dat in de middenlijn van de 
aluminium plaat de meeste zuignappen aanwezig zijn. 
De uiteinden moeten de natuurstenen plaat tegen de 
aluminium plaat gedrukt houden zodat de natuurstenen 
plaat niet los kan schieten. 

Aan de achterzijde van de aluminium plaat met zuignappen 
is een lagersysteem aangebracht die in combinatie met 

400 mm 700 mm 

een pneumatische vijzel gecontroleerd de aluminium plaat 
met zuignappen 90 0 kan laten draaien. Deze verdraaiing 
van de plaat is nood'zakelijk om de gaten in de 
natuurstenen plaat te kunnen bewerken. In figuur 110 is 
weergegeven hoe dit eruit ziet. 

i'Jick Vijgen november 2008 

Figuur 110: Aluminium plaat 
van aanpikconstructie met elf 
zuignappen om de 
natuurstenen pia at aan te 
kunnen pikken 
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Figuur 111: zijkant van de 
aluminium plaat, met in geel 
aangegeven de pneumatische 
vijzel en het lagersysteem. 

Figuur 112: de eerste afbeelding is de 
uitgangsituatie en de tweede afbeelding laat 
zien dat de vijzel de aluminium plaat met de 
zuignappen gedraaid is. 

Deze schematische weergave van het kantelsysteem door mid del van een pneumatische 
vijzel zorgen voor een gecontroleerde rotatie van de natuurstenen plaat. Daarnaast 
houdt dit systeem de natuurstenen plaat in de correcte positie tijdens het bewerken. 
Door een druk op de knop kantelt de plaat 90°, door nogmaals de knop op de bediening 
in te drukken kantelt de plaat terug in zijn oorspronkelijke situatie. 

Tijdens de procesanalyse is naar voren gekomen dat de plaat drie maal gekanteld wordt; 
90°, 180° en 90°. De plaat ondergaat deze rotaties doordat de kopse kanten van de 
plaat bewerkt moeten worden. Doordat de plaat op de langskant in de krat is geplaatst is 
de eindpositie van de plaat in de krat reeds correct voor een montage tegen de gevel. De 
plaat wordt namelijk in de lengte tegen de gevel gemonteerd. 

De tilhulp zorgt ervoor dat de plaat niet meer 180 graden geroteerd hoeft te worden. De 
positie van de plaat in de krat blijft gehandhaafd. De tilhulp tilt de plaat uit de krat tot op 
borsthoogte en houdt de plaat op deze hoogte. Nu kunnen de gaten op de kopse kanten 
bewerkt worden zodat de plaat direct na het bewerken van de gaten tegen de gevel 
gemonteerd kan worden zonder een rotatie uit te voeren. 

Een kantelmechanisme is echter noodzakelijk omdat bij incidentele gevallen een 
natuurstenen plaat ook een gat aan de langskant van de plaat heeft zitten. Deze platen 
worden hier extra ondersteund door middel van een anker. Om deze gaten toch te 
kunnen bewerken dient de plaat minimaal 90° geroteerd te worden. 

Figuur 113: de positie van de plaat in de 
krat. Deze positie is gelijk aan de positie 
van de plaat in de gevel. 

Nick Vijgen 

Figuur 114: de positie van de plaat 
verankerd in de gevel. Er hoeft geen 
rotatie uitgevoerd te worden. 
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7.2.3. Verticaat t ransport met pneumatische tier 

TU/e 

Verticaal transport is noodzakeUjk om de natuurstenen plaat uit de krat te kunnen tillen 
en daarna te positioneren ter plaatse van de gevel. Het verticale transport dient in beide 
gevallen gecontroleerd en nauwkeurig uitgevoerd te worden. Tijdens het verticale 
transport uit de krat mag de getilde plaat de andere natuurstenen platen in de krat niet 
beschadigen. Bij het positioneren van de plaat ter plaatse van gevel dient de verticale 
beweging langzaam uitgevoerd te worden zodat de natuurstenen plaat in de aanwezige 
ankers geschoven kan worden. 

In het morfologisch overzicht 2.2.2.1. en 3.2.2.1. in figuur 98 
is de keuze gemaakt om het verticale transport uit te voeren 
door middel van een liermechan'isme die zich aanpast aan de 
gebruiker. Dit liermechanisme is een systeem dat op basis van 
luchtdruk de verticale beweging uitvoert. Bouwt de lier 
luchtdruk op, dan gaat het te tillen object omhoog. Neemt de 
luchtdruk af, dan gaat het object omlaag. Wordt er geen 
luchtdruk toegevoegd of verwijderd, dan blijft het object op de 
getilde positie hangen. Dit liersysteem of -mechanisme wordt 
een pneumatische balancer genoemd. Het systeem zorgt 
ervoor dat de gebruiker 1 % belast wordt met het gewicht van 
het te tillen object. Het resterende gewicht neemt de balancer 
op. Zie figuur 115 voor een afbeelding van de pneumatische 
balancer. 

Doordat de gebruiker maar met 1 % van het tilgewicht wordt 
belast ontstaat een fysiek verantwoorde tilsituatie. Ais 
voorbeeld de nat uurstenen platen, deze wegen tussen de 48 
en 77 kilogram. Dit betekent dat de gebruiker met maximaal 
770 gram tilgewicht wordt belast. Zelfs in de tilsituatie waarbij 
de natuurstenen plaat 102 kilogram weegt, wordt de gebruiker 
met maximaal 1020 gram aan tilgewicht belast. Concreet 
betekent dit dat met betrekking tot het verticale transport de 
handelingen fysiek verantwoord uitgevoerd kunnen worden. 

De bediening van het systeem is eenvoudig, om de balancer 
omhoog te laten bewegen neem wordt het stuur vastgepakt en 
omhoog gedrukt. Hetzelfde geldt voor de beweging omlaag, 
dan wordt het stuur omlaag gedrukt en de balancer stuurt het 
tilobject omlaag. Deze bediening inclusief de beperkte 
belasting op het lichaam, heeft als voordeel dat de monteur 
van de natuurstenen platen voelt wat hij doet. Hierdoor heeft 
de monteur een betere controle over de plaat. Daarnaast kan 
het systeem zich aanpassen aan de werksnelheid van de 
monteur, door een mogelijkheid tot een gedoseerde toevoer 
van lucht. 

De kosten voor de toepassing van de pneumatische balancer 
inclusief de bijbehorende bediening (de opbouw aan de rail) 
die geschikt is voor het hanteren van de natuurstenen platen 
worden door het bedrijf Dotec Tilhulpen geschat op 11.000 
euro. Dit is inclusief de functie om de natuurstenen plaat 
pneumatisch te laten kantelen. 
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Figuur 115: pneumatische 
balancer aan railconstructie 

Figuur 116: De bediening 
van de pneumatische 
balancer door middel van 
een stuur met een omhoog 
en omlaag drukstang. Door 
dit systeem kan gedoseerd 
de luchtdruk gewijzigd 
worden, zodat bewegingen 
snel maar ook langzaam 
uitgevoerd kunnen worden. 

92 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag lU /e 

7.2.4. Horizontaal transport met rolmechanisme 

Horizontaal transport van de natuurstenen plaat evenwijdig aan het platform van de 
hefsteiger is noodzakelijk om aile delen van de hefsteiger met de tilhulp te kunnen 
bereilken. In paragraaf 7.2.1. is aan de orde gekomen dat de ontworpen rail de tilhulp de 
mogelijkheid biedt om aile delen van de gevel en het platform te kunnen bereiken. Het 
horizontale transport naar de gevel toe is in paragraaf 7.2.1. niet verder toegelicht. In 
het ontwerp van de railconstructie bevinden zich kruisingen van profielen, hoe wordt 
hiermee omgegaan en wat voor consequenties heeft dit voor de toe te passen wielen die 
door de rail rollen? 

Het horizontale transport (Z-richting) naar de gevel toe wordt 
uitgevoerd door een railconstructie die als uitschuifbare arm 
naar de gevel kan bewegen door middel van plastic wielen in 
de railconstructie. In figuur 105 staat schematisch 
weergegeven hoe dit systeem opgebouwd is en functioneert. 
Door stoprubbers in de rail te plaatsen kan voorkomen worden 
dat de beweegbare arm de gevel raakt. De toepassing van 
twee ophangpunten zorgt ervoor dat de arm stabieler is 
waardoor de totale rail niet helemaal waterpas hoeft te staan. 
Aan het uiteinde van de arm wordt de pneumatische balancer 
gemonteerd die eveneens is voorzien van dit rolmechanisme 
met stoprubbers figuur 117 en 118. Figuur 117: balancer 

uitgevoerd met wieltjes. 

Ral - Ral mechanisme in rail. Handmatig 
x bediend 

~z~z 
~ x 

II Detail !! 

Railconstructie C=======::;;:======::::J II !! 

x _---+--_, :~! 
Platform I ••••••••• 

Zijaanzicht Vooraanzicht Vooraanzicht 

Figuur 118: het systeem om horizontaal transport naar de gevel toe mogelijk te maken is in deze 
afbeelding weergegeven. Door middel van plastic wielen die door een rail rollen kan horilontaal transport 
vanuit bijvoorbeeld de krat naar de gevel mogelijk worden gemaakt. 

Het horizontale transport in de x-richting (over de lengte van de hefsteiger) kan 
uitgevoerd worden door het bovengenoemde wielensysteem. In de constructie van de rail 
komen kruisingen voor, om de masten te kunnen omzeilen en zo het hele platform te 
kunnen bereiken. Dit betekent dat de wielen in de bovenrail een verplaatsing in de x- en 
z-richting moeten kunnen opnemen. Bij toepassing van wielen in een standaard 
uitvoering zoal iedereen die kent is het passeren van een kruising en het wijzigen van 
bewegingsrichting niet mogelijk. Een oplossing zou zijn dat het railsysteem bochten zou 
moeten bevatten om de beweging mogelijk te maken. De toepassing van bochten in de 
rail zorgt ervoor dat ter plaatse van de masten de natuurstenen plaat niet geplaatst kan 
wordlen omdat de beweegbare arm het lengteverschil van de bocht niet kan opnemen. 

Nick Vijgen november 2008 93 



Technische Universiteit Eindhoven 
Afstudeerverslag TU/e 

Een wijziging in het ontwerp van de wielen is mogelijk waardoor de wielen een x- en z
beweging kunnen uitvoeren. Door niet een wiel te gebruiken als middel om een voorwerp 
te verplaatsen maar een bol, dan kan de beweging in x- en z-richting wei uitgevoerd 
worden. 

Door de toepassing van plastic bollen in de 
rail kan direct ter plaatse van een kruising 
tussen de rails een wijziging in beweging 
worden gemaakt zodat de masten omzeilld 
kunnen worden door de tilhulp. De rail zorgt 
voor een gedwongen beweging van de bollen 
in een door de monteur aangegeven richting. 

1001 

Figuur 120: De toepassing van de bollen die 
gedwongen door de rail rollen . Daaronder de rail 
waaraan de tilhl~ lp gemonteerd is. 

Figuur 119: Een bol kan in 
drie richtingen bewegen, 
zoals een computermuis dit 
uitvoert. 

1001 
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7.3. Conclusie vormgevende fase 

Het samengestelde systeem bestaat uit de tilhulp die het verwerken van de natuurstenen 
platen fysiek verantwoord moet laten uitvoeren. 

De tilhulp is een aluminium railsysteem geworden met een pneumatische lier en 
aanzuigconstructie. De tilhulp zorgt ervoor dat de monteur fysiek verantwoord kan 
werken. Tijdens de procesanalyse werd de belasting opgenomen door het lichaam van de 
monteur. Naast het resultaat om een fysiek verantwoorde werkwijze te ontwikkelen, 
heeft de tilhulp er nu ook voor gezorgd dat monteurs langer kunnen doorwerken omdat 
ze minder belast worden. 

De tijd die nodig is om een natuurstenen plaat vast te kunnen pakken met het 
traditionele vacuOm-systeem, is met 86% afgenomen. De bediening van de tilhulp is 
eenvoudig waardoor iedereen het apparaat kan bedienen. 

Figuur 121: overzicht van de tilhulp op de 
hefsteiger. De totale constructie is zichtbaar. 

Figuur 123: overzicht van de tilhulp . De tilhulp 
wordt om de 6 ml afgesteund op het platform. 

~ 

Figuur 122: overzicht van de locatie waar de 
platen aangepikt worden op de hefsteiger. 

Figuur 124: De uitschuifbare arm van de tilhulp. 
Hieraan hangt de balancer. 
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Veiligheid een belangrijk punt. De natuurstenen plaat mag niet tijdens stroomuitval van 
de zuignappen vallen. Om de plaat tijdens stroomuitval veilig op de hefsteiger te krijgen 
is een extra compressor nodig die tijdens een periode van een minuut voldoende 
zuigkracht moet leveren om de plaat nog vast te kunnen houden. 
Een ander punt met betrekking tot veiligheid is het kantelmechanisme. Het 
kantelmechanisrne met pneumatische vijzel is zo ontworpen dat het roteren van de plaat 
beheersbaar wordt uitgevoerd. Het roteren van de natuurstenen platen is en risicovolle 
actie die ten opzichte van het pullie- en tandwielmechanisme trager de rotatie uitvoert. 

Het systeem kent ook een nadeel, kostentechnisch gezien wordt de ontwikkeling van de 
tilhulp inclusief rail geschat op 25.500 euro. Naar verwachting gaat een apparaat 
gemiddeld vijf jclar mee, mits er twee maal jaarlijks onderhoud wordt verricht. Het 
monteren van natuurstenen platen bij een project zoals het Medical Park te Sittard, 
16.000 vierkante meter natuursteen in anderhalf jaar betekent, dat het systeem over 
gemiddeld drie tot vier projecten kan worden afgeschreven. [Bron: Dotec Tllhulpen, 17 
maart 2008] 
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7.4. Toetsen samengesteld systeem 

In de vormgevende fase is het samengesteld systeem uitgewerkt. In paragraaf 6.3. zijn 
de functionele en realisatie eisen beschreven van de tilhulp. Om te spreken van een 
samengesteld systeem dat voldoet aan de gestelde eisen, zal de tilhulp getoetst moeten 
worden aan de in paragraaf 6.3. gestelde eisen. Hieronder zijn nogmaals de functionele 
en realisatie eisen beschreven inclusief de argumenten. waaraan de tilhulp getoetst is. 

7.4.1. Functionele eisen 

1. De tilhulp moet het gewicht van de natuurstenen kunnen opvangen, zodat het 
lichaam van de monteur fysiek niet overbelast wordt. 

De ontwikkelde tilhulp vangt bij aile handelingen in het montageproces het gewicht van 
de natuurstenen plaat op. Tijdens het uitvoeren van horizontale translaties en rotaties 
wordt het gewicht voor 100% opgevangen door de tilhulp. 
Tijdens het uitvoeren van verticale translaties wordt het lichaam van de monteur belast 
met 1 % van het gewicht van de natuurstenen plaat. De resterende 99% wordt 
opgevangen door de tilhulp. 

In een extreme situatie waarbij de natuurstenen plaat 102 kilogram weegt, wordt er 
maximaal 1,02 kilogram getild door de monteur. 

2. De tilhulp moet rekening houden met een maximale hoogte van de plaat van 
800 millimeter. 

Het aanpikken van de plaat gebeurt door het venturi-vacuumsysteem Dit zijn een reeks 
zuignappen met een diameter van 100 millimeter en een compressor. Door deze 
zuignappen te plaatsen in een vlak van maximaal 400 bij 700 millimeter, kunnen 
natuurstenen platen van 800 millimeter aangepikt worden [figuur 126]. In het systeem is 
een kantelmechanisme verwerkt waardoor platen met een hoogte die kleiner is dan 800 
millimeter ook aangepikt kunnen worden. Het bereik in plaathoogte ligt tussen de 400 en 
800 millimeter. 

Figuur 125: zijkant van de 
aluminium plaat, met in geel 
aangegeven de pneumatische 
vijzel. 
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Figuur 126: de eerste afbeelding is de 
uitgangsituatie en de tweede afbeelding laat 
zien dat de vijzel de aluminium plaat met de 
zuignappen gedraaid is. 
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3. De ti'lhulp moet rekening houden met een maximale lengte van de plaat van 
1500 millimeter. 

Net zoals bij de hoogte van de natuurstenen plaat, kan de lengte van de plaat maximaal 
1500 millimeter zijn. Door een toepassing van het zuignappensysteem kunnen platen 
tussen een bereik van 400 en 1500 millimeter aangepikt worden. Het voordeel van dit 
zuignappensysteem ten opzichte van de werkwijzen klemmen en haken is het niet 
hoeven aanpassen van de klemmen of haken aan de lengte van de plaat. 

4. De tilhulp moet rekening houden met een maximale dikte van de plaat van 30 
mililimeter. 

Door een toepassing van het venturi-zuignappensysteem is de dikte van de plaat niet 
meer van belang. Het zUignappensysteem is niet afhankelijk van een wijzigende dikte 
van de natuurstenen platen. Dit is wei het geval bij klem- en haakinrichtingen. 

5. De tilhulp moet rekening houden met een maximaal gewicht van de plaat van 
110 kilogram. 

Het venturi-systeem is uitgevoerd met een 
pneumatische balancer die de translatie in verticale 
richting bekrachtigd uitvoert. Deze balancer heeft een 
bereik van 5 tot en met 225 kilogram aan tilgewicht. 
De balancer beperkt de tilhulp niet, dit is het aantal 
zuignappen op de tilhulp. Elke zuignap kan circa 10 
kilogram aan tilgewicht opnemen. Bij een plaat van 
maximaal 110 kilogram moeten minimaal 11 
zuignappen aanwezig zijn op de plaat op te kunnen 
tillen. 

Figuur 127: Aluminium plaat 
van aanpikconstructie met elf 
zuignappen om de 
natuurstenen plaat aan te 
kunnen pikken 

6. De tilhulp moet de natuurstenen plaat kunnen kantelen, minimaal 90 graden. 

Het roteren van de plaat van minimaal 90 graden wordt veroorzaakt door het 
kantelmechanisme met pneumatische vijzel. Dit is reeds beschreven onder punt 2 van de 
functionele eisen. 
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7. De tilhulp moet het handmatig gestuurde proces zoveel mogelijk intact laten. 

Doordat de monteurs actief bezig zijn met het uitvoeren van de 
bekrachtigde handelingen wordt hun werk en handelingen voor 
het verwerken van de natuurstenen platen in stand gehouden. 
Horizontale translatie wordt uitgevoerd door de monteur, maar 
het gewicht van de plaat wordt opgevangen door het materieel. 
Verticale translatie wordt uitgevoerd door de tilhulp (balancer) en 
deels door de monteur zelf. De balancer neemt 99% van het 
tilgewicht op, de resterende 1% van het tilgewicht wordt 
opgevangen door het lichaam van de monteur. Door de 
toepassing van een balancer blijft de sturing van de plaat in 
handen van de monteur. 

Figuur 128: balancer 
Naast horizontale en verticale translatie wordt ook een rotatie van uitgevoerd met wieltjes. 

de plaat uitgevoerd. Vanwege veiligheidsredenen wordt deze 
handeling in zijn geheel uitgevoerd door de tilhulp. Dit is de enige handeling tijdens het 
verwerken van de natuurstenen platen waarbij de tilhulp de handeling volledig uitvoert. 

8. De tilhulp wordt door maximaal een persoon bediend. 

Een montageploeg bestaat uit twee personen. Deze montageploeg 
bestaat uit een steller en een hulp. De hulp bereidt het werk voor, 
terwijl de steller de natuurstenen plaat naar de uiteindelijke positie 
brengt. Het toevoegen van een extra persoon om de tilhulp te 
bedienen heeft een negatief effect op de arbeidskosten en het 
laadvermogen van de hefsteiger. De ti'lhulp is zo ontwikkeld dat 
maximaal een persoon het apparaat bedient. In figuur 129 is de 
bediening van de tilhulp weergegeven. 
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Figuur 129: De 
bediening van de 
pneumatische balancer. 
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9. De tilhulp moet over het gehele hefplateau van de hefsteiger platen kunnen 
oppakken. 

Een van de functionele eisen van de aanwezige uitvoerders was dat de tilhulp aile 
gebieden van de hefsteiger kon bereiken. Door een railsysteem te ontwikkelen met hierin 
"wissels" kan de Whulp om de hefsteigermast bewegen om zo de uiteinden van de 
hefsteiger te kunnen bereiken. In figuur 130 is het railsysteem in rood weergegeven. 

Gevelfrag ment 

Hefsteigermast Hefsteigermast 

~ ~ 
1,65 meter 

900 mm 

III! • 
900 mm Platform hefsteiger 

15 meter 

Figuur 130: Hier wOl"dt het railsysteem weergegeven op de hefsteiger waardoor de tilhulp kan bewegen naar 
aile locaties van de hefsteiger. 

10. De tilhu1lp mag de huidige procestijd voor de op te vangen handelingen niet 
overschrijden. 

De procestijd bij het handmatig verwerken van de natuurstenen pl1aat is circa 15 tot 17 
minuten. Een tilhulp die de procestijd overschrijdt is niet efficient. Tijdens een 
multimomentopname [MMO] op het werk zijn de volgende handelingen geTnventariseerd 
en uitgedrukt in tijd. 

Handeling Benodigde tijd tijdens MMO Benodigde tijd tilhulp 
(natuurstenen plaat) (gemiddelde waarden) (waarden tijdens proef) 

Aanpikken plaat 23 seconden 5 seconden 

Kantelen 27 seconden 10 seconden 

Horizontale translatie 20 seconden 5 seconden 

Verticale translatie 11 seconden 7 seconden 

Bijlage VI: Multimomentopname werkzaamheden monteurs 
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7.4.2. Realisatie eisen 

11. Het gewicht van de tilhulp inclusief afsteunconstructie is maximaal 258 
kilogram. 

Het gewicht van de tilhulp inclusief de afsteunconstructie mag maximaal 258 kilogram 
zijn. Dit streefgewicht van de tilhulp is afgeleid van de aanwezige afsteunconstructie op 
de hefsteiger tijdens de procesanalyse en multimomentopname. De ontwikkelde tilhulp is 
opgebouwd uit een afsteunconstructie en een balancer met bediening die afsteunen op 
de hefsteiger. De tilhulp weegt in totaal circa 175 kilogram. 

12. De tilhulp moet toepasbaar en veilig zijn in combinatie met een hefsteiger. 

De tilhulp is opgebouwd uit onderdelen die rondom de masten en aan de uiteinden 
afgesteund worden op de onderconstructie van het hefplateau. De tussenliggende rails 
kunnen worden aangepast aan de totale I.engte van de hefsteiger. Hierdoor is de tilhulp 
toepasbaar op meerdere typen hefsteigers. 
Naast toepasbaarheid speelt veiligheid een rol. De afsteunconstructie van de tilhulp bevat 
een valregel op 1,1 meter gemeten vanaf het platform. 

Door de toepassing van een railsysteem dat op 16 punten is afgesteulld op de uiteinden 
van het platform van de hefsteiger, zijn er geen obstakels midden op het platform. Dit 
komt de veiligheid op de hefsteiger ten goede. Daarnaast wordt het gewicht van de 
railconstructie direct afgedragen aan de constructie van het platform door deze 
afsteunpunten. 
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8. Conclusie en evaluatie 

8.1. Conclusie 

Probleemstelling: 
"Hoe kan de aanwezige massa opgevangen en getransporteerd worden, zodat vanaf een 
hefsteiger, fysiek verantwoord natuurstenen platen verwerkt kunnen worden?" 

Een fysiek verantwoorde werkwijze voor het verwerken van natuurstenen platen kan 
verkregen worden door de introductie van een tilhulp. De ontwikkelde tilhulp zorgt voor 
een verantwoord transport van de natuurstenen platen over het platform van de 
hefsteiger. Door middel van een railconstructie die afsteunt op het platform van de 
hefsteiger kan de tilhulp die het verticaal transport verzorgt, over het platform bewegen. 

Om de tilhulp te ontwikkelen moeten de onderstaande onderzoeksvragen beantwoord 
worden. 

Onderzoeksvragen: 
1. Hoe wordt de massa van een natuurstenen plaat verantwoord afgedragen aan de 
hefsteiger? 
2. Welke beweglngen moet de tilhulp uitvoeren voordat de natuurstenen plaat gefixeerd 
is, zonder fysiek overbelasting van de monteur? 
2.1. Welke mogelijke krachtbronnen kunnen toegepast worden, om horizontaal en 
verticaal transport, fysiek verantwoord plaats te laten vinden? 
2.2. Hoe kan het horizontaal transport van de natuurstenen plaat fysiek verantwoord 
worden uitgevoerd? 
2.3. Hoe kan het verticaal transport van de natuurstenen plaat fysiek verantwoord 
worden uitgevoerd? 
3. Hoe kan een natuurstenen plaat fysiek verantwoord aangepikt worden? 

In de onderstaande beschrijving van de ontwikkelde tilhulp worden de onderzoeksvragen 
beantwoord. 

De ontwikkelde tilhulp bestaat uit een 
railsysteem, compressor, pneumatische lier 
en een zuignappen systeem. 

De ophangconstructie van de compressor, lier 
en de zuignappen, bestaat uit een railsysteem 
die is afgesteund op de hefsteiger [figuur 
131]. Door het railsysteem af te steunen op 
de hefsteiger, kan dit systeem gelijktijdig met 
de hefsteiger verplaatsen in verticale richting. 

Figuur 131 : overzicht van de tilhulp op de 
hefsteiger. De totale constructie is zichtbaar. 
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De natuurstenen pllaten worden door een 
vorkheftruck op het platform van de hefsteiger 
gelegd. De ruimte die boven in het railsysteem 
is vrijgemaakt geeft de vorkheftruck de ruimte 
om de krat met natuurstenen platen op het 
platform van de hefsteiger te plaatsen [figuur 
132]. 

Een draagarm die door het railsysteem rolt en 
uitschuifbaar is maakt het mogelijk om de 
natuurstenen platen vanuit de krat aan te 
kunnen pikken [figuur 132]. 

Het zuignappensysteem dat gekoppeld is aan 
een compressor kan een natuurstenen plaat in 
vijf seconden aanpikken. Verticaal transport 
wordt geregeld door een pneumatische lier of 
balancer [figuur 133]. Deze balancer pikt 99% 
van het gewicht van de natuurstenen plaat op 
en draagt deze over aan het railsysteem. De 
resterende 1% van het gewicht wordt 
overgedragen aan het lichaam van de monteur. 

Het railsysteem met arm zorgt voor de 
horizontale verplaatsing over het platform van 
de hefsteiger. De kogelsin het railsysteem 
laten de arm met pneumatische balancer 
bewegen in het horizontale vlak. 
Door het railsysteem om de masten heen te 
zetten is het hele platform van de hefsteiger 
bereikbaar [figuur 134]. De translaties in 
horizontale richting worden uitgevoerd door de 
monteur zelf. Het gewicht van de natuurstenen 
plaat word helemaal afgedragen aan het 
railsysteem. De monteur zorgt aileen voor de 
energie die nodig is voor de translatie in 
horizontale richting. 

De tilhulp maakt het mogelijk om de 
natuurstenen platen te kantelen om de 
voorgeboorde gaten in de natuurstenen platen 
te kunnen bewerken. Het rotatiemechanisme 
bestaat uit een pneumatische cilinder die een 
gecontroleerde rotatie om een as mogelijk 
maakt. 

~ 

Figuur 132: overzicht van de locatie waar de 
platen aangepikt worden op de hefsteiger. 

Figuur 133: De uitschuifbare arm van de tilhulp. 
Hieraan hangt de balancer. 

Figuur 134: overzicht van de tilhulp. De tilhulp 
wordt om de 6 ml afgesteund op het platform. 

Uiteindelijk zorgt de uitschuifbare arm waaraan de balancer hangt, voor het transport 
van de natuurstenen plaat naar de gevel toe. In deze uitschuifbare arm zijn rubberen 
dopjes opgenomen die ervoor zorgen dat de arm wordt tegengehouden en niet tegen de 
gevel kan stoten. 
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8.2. Suggesties voor verder onderzoek 

rUle 

Gedurende dit afstudeertraject is tijdens de ontwikkeling van de tilhulp uitgegaan van het 
in stand houden van het handmatige tilproces. De ontwikkelde ti.lhulp houdt rekening met 
dit handmatige t ilproces. Door onderzoek te doen of daadwerkelijk het handmatige 
tilproces in stand gehouden moet worden van de monteurs, kan het verkregen ontwerp 
verfijnd worden. 

Dit houdt in dat; wanneer er geen behoefte is aan het in stand houden van het 
handmatige tilproces, aile krachten en handelingen opgevangen en uitgevoerd kunnen 
worden door het materieel en externe krachtbronnen. Dit kan een positief effect hebben 
op de mate van fysieke belasting van het lichaam van de monteurs. 
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9. Bronnenoverzicht 

Websites 

www.arbouw.nl/werkgevers/lichamelijkebelasting.pdf. bezocht 14 mei 2007, maximale 
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www.turval.me.tut.fi/owas. bezocht op 12 september 2006, downloaden programma 
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