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Inleiding 

Dit boekwerk omvat de bijlagen van het afstudeerverslag "De ontwikkeling van een 
hulpmiddel om het verwerken van natuurstenen platen op een hefsteiger, fysiek 
verantwoord te laten verlopen". De gegevens die in dit boekwerk zijn verwerkt geven 
achtergrondinformatie betreffende de uitkomsten, werkwijzen en beoordelingen van de 
doorlopen processen tijdens de ontwikkeling van het hulpmiddel. Daarnaast omvat het 
bijlagenboek de ontwikkeling van de boorhulp. De boorhulp is een ondergeschikt 
onderdeel ten opzichte van de totale ontwikkeling van de tilhulp. Ondanks dat het 
bovenhands boren van gaten in de betonwand fysiek overbelastend is, is de ontwikkeling 
van de boorhulp in het bijlagenboek verder uitgewerkt. 

In het afstudeerverslag zal verwezen worden naar dit boekwerk met de desbetreffende 
bijlagen . De gegevens in de bijlagen zijn afkomstig van de student zelf en van partijen 
die reeds onderzoek hebben gedaan naar mogelijke werkwijzen of uitvoeringsmethoden 
betreffende het verwerken van natuurstenen platen. De literatuurlijst in het 
afstudeerverslag zal hiernaar verwijzen. 

Dit bijlagenboek bevat een beperkte hoeveelheid informatie. Aangezien de hoeveelheid 
aan informatie groot en belangrijk van inhoud is, is gekozen om dit te verwerken in het 
verslag. Schema's en notulen van besprekingen zijn in het afstudeerverslag weggelaten. 
Deze schema's en notulen komen terug in dit bijlageboek. 
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Bijlage I: Morfologisch overzicht 

1.1. Inleid ;ng 

TU/e 

Het morfologisch overzicht is bedoeld om een overzicht te geven welke deelontwerpen in 
welke context geplaatst kunnen worden. Het schema geeft de uit te voeren handelingen 
weer in de linker kolom terwijl. de rechter kolommen de deelontwerpen van de mogelijke 
werkwijze weergeven. Het overzicht geeft daarnaast een vergroot beeld van de figuren 
die afgebeeld zijn in het afstudeerverslag. Deze figuren geven werkwijzen, 
deelontwerpen en detailtekeningen weer. De figuren geven ook aan dat sommige 
deelontwerpen niet logisch zijn, deze deelontwerpen pas kunnen worden weggestreept 
als het totaalbeeld van het morfologisch overzicht gereed is. Het morfologisch overzicht 
wordtin deze bijlage weergegeven. 
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Mortologisch overzlcht deelontwerpen transporteren natuurstenen plaat en realiseren 118ten In achlerconstructie 
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Figuur 1: Morfologisch overzicht met aile 
deelontwerpen zoals deze zijn verkregen uit 
de morfologische overzichten van aile 
werkwijzen. De deelontwerpen van de boor
en tilhulp zijn hier weergegeven. 

rUle 
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Bijlage II: Morfologisch overzicht keuze deelontwerpen 

2.1. Inleiding 

Bijlage 2 geeft aan dat het morfologisch overzicht d'eelontwerpen bevat die niet kunnen 
worden toegepast in het totaalontwerp of als werkwijze van de tilhulp. De deelontwerpen 
die in dit morfologisch schema zijn weggestreept worden niet verder geanalyseerd op een 
toepassing binnen het ontwerp van het hulpmiddel. 
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3.2.2,2. Verth:aal transport 
(Roteren) 

Technische Universiteit Eindhoven 
Bijlagenboek afstudeerverslag 

november 2008 

Figuur 2: Morfologisch overzicht met aile 
deelontwerpen die niet toepasbaar zijn als 
werkwijze. De deelontwerpen van de tilhulp 
zijn hier aileen weergegeven. 
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Bijlage III: Morfologisch overzicht toepassing 
deelontwerpen in tilhulp 

3.1.lnleiding 

Nu de deelontwerpen zijn weggestreept die niet toepasbaar zijn in het ontwerp van de 
tilhulp kan door middel van een gekleurde lijn worden aangegeven welke deelontwerpen 
worden toegepast in het uiteindelijke ontwerp van de tilhulp. Daarnaast kunnen 
ontwerpvarianten in dit schema worden aangegeven. 
In het morfo!ogisch overzicht van het ontwerp van de tilhulp wordt een ontwerp of 
ontwerpvariant genoemd. Resterende mogelijkheden zijn vanwege functionele of 
realisatie eisen verwijderd uit het ontwerp zoals behandeld in het afstudeerverslag. 
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Figuur 3: Morfologisch overzicht met aile 
gekozen deelontwerpen zoals deze zijn 
verkregen uit de morfologische overzichten 
van aile werkwijzen. De deelontwerpen van de 
tilhulp zijn hier aileen weergegeven. 
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Bijlage IV: De ontwikkeling van de boorhulp 

4.1. Inleiding 

Bijlage 4 gaat in op de ontwikkeling van de boorhulp behorende bij het montageproces 
van de natuurstenen gevel1platen. Het bovenhands boren van gaten in een betonnen 
achterconstructie brengt een fysieke overbelasting met zich mee. 

4.2. Bovenhands boren van gaten 

1.3. Aanbrengen kunststof rozetten 

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

Kunslslof rozetten 

Nick Vijgen 

VelWerkingsvoorschrift 
en locatie isolalieplsat 

Hamer Hulp 
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Figuur 4: Aanbrengen kunststof 
rozetten 1.3. Deelproces van het 
SADT-schema. Het aanbrengen 
van kunststof rozetten zodat 
opwaaien van de isolatieplaten 
wordt voorkomen. 
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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 5]. 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 5]. 

Nick Vijgen november 2008 

Figuur 5: De verankering van de 
isolatieplaten is gerealiseerd met 
de kunststof rozetten. 
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4.3. Analyse van de fysie'ke belasting 

4.3.1. Analyse mechanische belasting 

Door middel van de OWAS methode is de mechanische belasting van de monteur 
geanalyseerd. Tijdens praktijksituaties worden belastingen en werkhoudingen 
ge"lnventariseerd 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 getlld wordt, kan de mechanische belasting ge'inventariseerd worden. 
In figuur 6 worden de houdingen van rug, armen, benen inclusief de last aangegeven. Dit 
resulteert in een schema zoals is weergegeven in figuur 7. De houdingen die zijn 
aangenomen worden gecategoriseerd in vier groepen: 

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

Figuur 6: De invoertabel van het OWAS 
programma. Stand van armen, rug, benen 
wordt hierin bepaald. 

Nick Vijgen 

Figuur 7: 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 ge'inventariseerde 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 (o.a. boormachine) 
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 8: Overzicht beoordeelde 
handelingen in staafdiagram. 

Figuur 9: Overzicht mechanisch 
overbelastende handelingen. 

De OWAS methode geeft de toelaatbaarheid van mechanische 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 8 worden zowel de toelaatbare als de ontoelaatbare handei'ingen 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 9 worden aileen de ontoelaatbare, mechanisch overbelastende, handellingen 
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 plaat en het kantelen of roteren van de plaat. 

Het hanteren van slijptollen 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 als mechanisch toelaatbaar. 

In 4,4% van aile handelingen betreft 
het een handeling die mechanisch 
overbel'astend 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 
korle termijn overbelastend zijn 

Normale toelaatbare handelingen 

Figuur 10: Een procentuele weergave van de 
mechanisch (over)belastende handelingen. 
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4.3.2. 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 
(iln 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 
versch illen 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 onderdelen 
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 voor 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 killojoules 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 11 zijn aile handelingen inclusief energieverbruik in kilojoules per minuut 
weergegeven. 

Belastingstabel natuursteenmonteur 

Nr. Gecate- Basaal Houding Arbeld Piek PraktlJk Norm 
goriseerde meta- belas 
handelingen bolisme -ting 

Meten en 6,00 2,50 14,00 

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 11 : 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 energet,isch overbelastend zijn. 
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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: 

Basaal meta bolisme: 
Staan: 
Arbeid, zwaar: 
Energieverbruik: 

6 
2,5 
30 
38,S 

kl'lojoules per minuut 
kilojoules per minuut 
kilojoules per mirilUut + 
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. Bij het 
onderzoek naar de mechanische belasting volgens de OWAS 
methode is bij handeling 3 (Bewerken materialen) 
weergegeven waarom de bovenstaande handeling zo 
uitgevoerd wordt. 

De handelingen die bij de 
mechanische bel,asting 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. 

TU/e 

Figuur 12: 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 
korte termijn overbelastend zijn 

Figuur 13: procentuele weergave van 
energetisch (over)belastende handelingen. 

4.4. 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. 

4.4.1. Mechanische overbe/asting 

De mechanische en energetische belast'ing 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 14. 
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4.4.2. 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. 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 14 zijn 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 roecbanjscbe oyerbelastjng 

1..2 Omdraaien 
natuurstenen plaat 

1.2.1 Het handmatig 
roteren van een 

natuurstenen plaat met 
een te hoog eigen gewlcht 

1.1. Boren gaten voor 
rozette" 

1 3 Plaatsen 
natuurstenen plaat 

2 .1. Boren gaten voor 
rozetten 

FYSIEKE OVEIRBELASTING 
VAN EIEN 

NATUURSTEENMONTEUR 

2.4 . Plaatsen 
natuurstenen plaat 

2 4 1 Dragen van 
natuUr5tenen plaat met 

een te hoog eigen gewicht 

2.1. Omdraalen 
natuurstenen plaat 

2,2 .1 Het handmatlg 
roteren van een 

natuurstenen plaat met 
een te hOOO e1gen gewlcht 

2. Optreden yan energetjscbe oyerbelastjng OCirzaak/Qe\lolgSChema 
"l'\I51eke OVt!rbelas\Jng 

van een 
natuursr.ee.nmonteur" 

Orbls Med,cal Park sm.,.., 

Figuur 14: oorzaak-/gevolgschema fysieke overbelasting van een natuursteenmonteur. In dit schema wordt 
weergegeven welke oorzaken fysieke overbelasting tot gevolg hebben. 
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4.5. Het ontwerp van een nieuwe boorhulp 

In deze paragraaf wordt in gegaan op de ontwikkeling van een nieuwe boorhulp . De 
boorhulp moet zorg dragen voor een fysiek verantwoorde wijze van bovenhands boren 
van gaten. 

4.5.1. Doel van het ontwerp 

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

"De ontwikkeling van een boorhulp, zodat op een fysiek verantwoorde wijze bovenhands 
gaten geboord kunnen worden." 

4.5.2. Probleemdefinierende fase 

In deze fase wordt het programma van eisen opgestel'd. Hierin staan de eisen waaraan 
de boorhulp moet voldoen. Deze eisen zijn opgesplitst in functionele en realisatie eisen. 

Functionele eisen 
1. De boorhulp moet het gewicht van de boormachine kunnen opvangen, zodat het 

lichaam van de monteur fysiek niet overbelast wordt. 
2. De boorhulp moet de bedieni,ng van de boormachine terugbrengen op 

schouderhoogte. 

Realisatie eisen 

3. De boorhulp mag niet in conflict komen met de tilhulp. 

Figuur 15: Tabel met functionele en realisatie eisen van de boorhulp. 
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4.6. Werkwijze bepalende fase 

4.6.1. 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 blijken biologische 
energiebronnen niet voor aile handelingen en bewegingen inzetbaar. 

Figuur 16: 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 17: Batterij: 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 /J I van het handmatige proces. Lasten worden opgenomen door de 
~ externe energiebron en de bewegingen worden uitgevoerd door de 

biologische bron. 

Figuur 18: Batterij en hand: de 
pictogram waarmee de combinatie 
van beide energiebronnen wordt 
aangeduid. 
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Naast het analyseren van de handelingen en bewegingen, dienen ook de mogelijk wjjzen 
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 krachtenafdracht. Een voorbeeld is een secundaire draagconstructie die zijn 
kracht of last afdraagt naar een primaire draagconstructie. 

Directe krachtenafdracht via de mens 

Force 

Fig u u r 19: krachtenafd racht 
via het lichaam van de mens. 
Deze wijze van afdragen van 
krachten of lasten is beperkt. 

Bij directe krachtenafdracht via de mens worden lasten die het 
lichaam van de mens hanteert via de benen 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. Het onderdeel mechanische belasting blijkt deze wijze van 
krachtenafdracht tot een beperkte mate, maximaal 25 kilogram 
mogelijk te zijn. 

Directe krachtenafdracht via materieel 

Figuur 20: directe krachtell 
afdracht via het materieel. Het 
lichaam van de mens wordt 
hierbii ontlast. 

Naast het direct afdragen van krachten via de mens, is dit 
ook mogelijk via het materieel. De primaire 
draagconstructie is direct gemonteerd op de hefsteiger. 
Door materieel de krachten op te laten vangen kan het 
lichaam van de mens ontlast worden van belastingen. 

Directe en indirecte krachtenafdracht via mens en materieel 
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 

Figuur 21: directe en wordt grotendeels opgenomen door het materieel. 
indirecte krachtenafdracht 
via de mens en materieel. 
Het handmatige tilproces 
wordt in stand gehouden. 
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Functie 5: realiseren gaten in achterconstructie 
Om de natuurstenen platen aan de achterconstructie op te kunnen hangen worden vooraf 
bevestigingsankers en afstandhouders gemonteerd. Deze ankers en afstandhouders 
worden gemonteerd en gefixeerd door middel van slagankers. Voordat deze slagankers 
aangebracht kunnen worden, dient de betonnen achterconstructie bewerkt te worden. 
Deze bewerking houdt in dat gaten met een diameter van 10 millimeter gerealiseerd 
worden ter plaatse van de slagankers, dit zijn er vier per natuurstenen plaat. Een gat in 
de achterconstructie die niet precies een diameter van 10 millieter heeft zal ervoor 
zorgen dat het slaganker niet correct wordt aangebracht. De draagkracht van het anker 
zal dan onvoldoende zijn om de natuurstenen plaat te kunnen dragen. De drie mogelijke 
werkwijzen om de betonnen achterconstructie te bewerken, zijn: zagen, hakken en 
boren. De drie werkwijzen kunnen zowel met een externe energiebron als handmatig 
worden uitgevoerd. 

Functie 5: realiseren gaten in achterconstructie, werkwijze: zagen 

Figuur 22: het 
realiseren van gaten 
door te zagen . 

Het realiseren van sparingen in een betonnen achterconstructie 
wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van elektrische of 
pneumatische zaagmachines. De inzet van een zaagmachine hangt 
af van het type sparing in de betonwand. Deze sparingen zijn 
hoofdzakelijk vierkant of rechthoekig van vorm . Het realiseren van 
een sparing met een doorsnede van 10 millimeter is dan ook met 
de werkwijze zagen niet mogelijk. 

Functie 5: realiseren gaten in achterconstructie, werkwijze: hakken 

Figuur 23: het 
realiseren van gaten 
door te hakken. 

Naast zagen kan ook hakken een mogelijkheid zijn om de 
achterconstructie te bewerken. Hakken is een werkwijze die wordt 
toegepast bij de realisatie van sleuven in kalkzandsteen of poriso 
wanden in de woningbouw. Het realiseren van gaten in een 
betonwand is mogelijk, maar de werkwijze hakken is geen 
nauwkeurige werkwijze. Het hakken van een sparing met een 
doorsnede van 10 millimeter is dan ook niet mogelijk met deze 
werkwijze. 

Functie 5: realiseren gaten in achterconstructie, werkwijze: boren 

Figuur 24 : het 
realiseren van gaten 
door te boren . 

Nick Vijgen 

I 
De werkwijze boren is een andere mogelijkheid om de 
achterconstructie te bewerken. Afmetingen van gaten kunnen 
nauwkeurig afgestemd worden en ter plaatse van de exacte locatie 
kan gecontroleerd een gat of sparing van 10 m i'llimeter doorsnee 
gerealiseerd worden. 
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Morfologisch overzicht 1.2.1.1. Horizontaal transport, realiseren gaten in betonwand 
Een van de eerste handelingen die aangepakt moet worden, ,is het horizontale transport 
voor de realisatie van gaten in de betonnen achterconstructie. Het bovenhands bedienen 
van gereedschappen is fysiek overbelastend. 

Figuur 25: 
Morfologisch 
overzicht 
horizontaal 
transport 
realiseren 
gaten in 
betonwand. 

Energiebronnen 

Krachtenafdracht 
naar de hefstelger 

Horizontaal 
transport 
X-rlchtlng 

Verplaatslng van 14 

Horizontaal 
transport 
Z-richting 

Verplaatslng van 2 m 

Realiseren gaten In 
betonwand 

De energie voor het uitvoeren van een horizontale verplaatsing kan geleverd worden 
door de mens zelf (biologische energie) of door een externe krachtbron. Een energiebron 
waarbij de mens en een externe krachtbron beide kracht leveren voor een horizontale 
verplaatsing is onmogelijk. 
Directe krachtenafdracht via de mens naar de hefsteiger is niet mogelijk. De handeling 
waarbij bovenhands gewerkt wordt met gereedschappen veroorzaakt een fysieke 
overbelasting. Door de krachtenafdracht via de mens te laten verlopen, ontstaat 
eenzelfde situatie. Krachtenafdracht via het materieel naar de hefsteiger is een 
mogelijkheid. Hierbij worden belastingen d·irect naar de hefsteiger afgedragen en het 
lichaam van de mens blijft onbelast. Naast directe krachtenafdracht, bestaat er ook 
indirecte krachtenafdracht. Hierbij wordt de belasting verdeeld over het lichaam van de 
mens en het materieel. Deze vorm van krachtenafdracht is bij het bovenhands hanteren 
van gereedschappen ook overbelastend. De OWAS methode geeft aan dat de houding, 
waarbij de arm boven de schouder is geplaatst, bij welke belasting dan ook fysiek 
overbelastend is. Deze handeling moet in zoverre gewijzigd worden dat geen 
bovenhandse beweging meer hoeft worden uitgevoerd. 
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Hor,izontaal transport over de lengte van de hefsteiger (X-richting) van 14 meter kan 
aileen worden uitgevoerd door de werkwijze rollen. Glijden door middel van lucht of 
vloeistoffen is onmogelijk aangezien het platform van de hefsteiger dan lucht of 
waterdicht zou moeten zijn. Glijden door middel van scharnieren is wei mogelijk maar 
het bevestigingspunt van het scharnier verplaatst niet, waardoor een grote uitschuifbare 
arm op het platform van de hefsteiger vereist is om aile locaties aan de gevel te kunnen 
bereiken. Horizontaal transport naar de gevel toe, over de breedte van de hefsteiger (Z
richting) is mogelijk door te rollen en te glijden. Rollen kan uitgevoerd worden middels 
kogellagers of wielen en glijden kan plaatsvinden door scharnieren toe te passen. 
Aangezien de verplaatsing in Z-richting maar twee meter betreft kan een 
scharniermechanisme toegepast worden. 
am gaten met een diameter van 10 millimeter te kunnen realiseren, is de toepassing van 
de werkwijze boren aileen mogelijk. Zagen en hakken zijn beide werkwijzen die niet 
nauwkeurig genoeg zijn om gaten te realiseren in een betonnen achterconstructie. 

De gekleurde structuurlijnen die in het morfologisch schema aanwezig zijn, geven de 
diverse samengestelde apparaten aan die een oplossing kunnen zijn voor het 
bovenhands boren. 

antwerp rood.' rolmechanisme handmatig bediend 
i Ro!mecbaojsme jn rail HaodmatjQ bedjend Het rolmechanisme gaat ervan uit dat de boormachine in 
1 'T' een rail wordt geplaatst zodat het gewicht van de 
~ ... ~ --.a- boormachine wordt opgevangen door het materieel. Een 

3. ---1L.. nadeel van dit systeem is dat de beweging nog altijd 

- bovenhands plaatsvindt. Deze beweging veroorzaakt nog 
altijd een energetische overbelasting. 

antwerp groen.' rol- en glijdmechanisme handmatig bediend 
,Glijdmecbaoisme aao rail HandmatjQ bedieod antwerp groen is vergelijkbaar met ontwerp rood, aileen 
1''';''' wordt de beweging van de boormachine naar de gevel toe 

~..,..,..:.=.,_ ~ ----.- veroorzaakt door een scharniermechanisme en niet een 
~ II rolmechanisme. Ook deze bovenhandse beweging 
_~ veroorzaakt een energetische overbelasting. 

antwerp blauw.' rol- en glijdmechanisme mechanisch bediend 
G!jjdmecbaojsme aao rail Mecbaojscb Een oplossing voor het bovenhans bedienen van de • - - bedi.end 

; J'T' boormachine is een samengesteld apparaat dat 
~_::"..::::..._ L ~ aangestuurd wordt door een bedieningspaneel door 
~ ~ II middel van een externe krachtbron. Het horizontafe 

._~ -- transport wordt uitgevoerd door twee elektromotoren die 
-,~.. apart bediend kunnen worden door de monteur. Het 

horizontale transport evenwijdig aan de gevel wordt uitgevoerd door een rolmechanisme 
en het transport naar de gevel wordt uitgevoerd door een scharnier. 

antwerp paars: rolmechanisme mechanisch bediend 
Ro!mechanjsme in raj! Mecbaoiscb bedjeod antwerp paars is in opzet hetzelfde als ontwerp blauw. 
- -+ .. ,... Aileen wordt voor het transport naar de gevel toe een 
~ ',:' ...!m. ~ rolmechanisme in plaats van een scharnierconstructie 

\ ~ ~ gebruikt. 
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Ontwerp blauw, variant 1: glijdmechanisme bekrachtigd bediend 

G!jjdmeChanjSm~ajl Bekrachtjgd Een variant op ontwerp blauw zou kunnen zijn dat het 
~ .+. '"d".'_'~'''''''''.M ,..... horizontaal transport evenwijdig aan de gevel handmatig 
~ ~ , ... ''''''''''' .......... M uitgevoerd wordt door wielen in een rail en op 

\; •• :~7.,'~'~ ~~ schouderhoogte een handvat om de boorhulp 
"J-~ ~- verantwoord te kunnen verplaatsen. Het boren, de 

0",,""'" beweging naar de gevel toe, wordt uitgevoerd door een 
externe krachtbron waardoor een bovenhandse beweging niet meer aanwezig is. 

On twerp paars, variant 1: rolmechanisme bekrachtigd bediend 
Rolmechanjsme jn rail Bekrachtjgd bedjend Ontwerp paars kan in hetzelfde ontwerp worden 
j .+. ".,.""___ "'... uitgevoerd als de variant van ontwerp blauw. De 

~..., '''''''''', ... _._...§!.... Ifl beweging naar de gevel toe wordt hier uitgevoerd door 
\.. '::c:f een rolmechanisme dat door eell externe krac1htbron 

wordt veroorzaakt. 
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Morfologisch overzicht 1.2.2.2. Verticaal transport, realiseren gaten in betonwand 
Verticaal transport is noodzakelijk om de gaten op de juiste hoogte vanaf het platform 
van de hefsteiger te kunnen realiseren. Het bovenhands veroorzaken van een verticale 
beweging is fysiek overbelastend. Het maakt namelijk niet uit hoeveel gewicht verplaatst 
moet worden in deze situatie. Zodra de armen boven de schouders uit steken, is het 
altijd een fysiek overbelastende handeling. 

Figuur 26: 
Morfologisch 
overzicht 
keuzes van 
verticaal 
transport 
realiseren 
gaten in 
betonwand. 

Energiebronnen 

Verticaal 
Transport 
y-,Ichtlng 

Realiseren gaten in 
betonwand 

De energie die nodig is om het gereedschap op de juiste hoogte te brengen kan geleverd 
worden door de mens (biologisch), door een externe krachtbron en door een combinatie 
van beide (bekrachtigd tillen). Door de mens de handeling uit te laten voeren wordt de 
energie geleverd door het lichaam. De toepassing van een externe krachtbron zorgt 
ervoor dat het gehele lichaam van de mens ontlast wordt. De benodigde energie komt 
voort uit een daarvoor geschikt apparaat. Een combinatie van een biologische en een 
externe krachtbron zorgt voor een verdeling van de te leveren kracht. De externe 
krachtbron zorgt voor een grote hoeveelheid energie waardoor de mens maar een 
beperkte hoeveelheid energie hoeft toe te voegen om de handeling uit te kunnen voeren. 
Een voordeel van deze combinatie van energiesoorten is, dat het handmatige proces in 
stand blijft. 
Krachtenafdracht kan in deze situatie niet direct plaatsvinden via de mens naar het 
platform van de hefsteiger. Deze handeling dient altijd boven.hands uitgevoerd te 
worden, waardoor dit altijd fysiek overbelastend is. Krachtenafdracht via het materieel is 
wei mogelijk, het gehele lichaam van de mens wordt hierbij ontlast. Krachtenafdracht via 
mens en materieel, indirect, kan worden toegepast mits, de handeling niet bovenhands 
wordt uitgevoerd. 
Verticaal transport kan worden veroorzaakt door te heffen of te vijzelen. Bij de werkwijze 
heffen wordt het gereedschap opgehangen aan een rail met hieraan een takel of een lier. 
De werkwijze vijzelen maakt gebruik van een arm die wordt opgehangen aan een rail of 
die afsteunt op het platform van de hefsteiger. Deze constructie is vergelijkbaar met een 
arm van een graafmachine. 
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De boorhulp dient ook op de correcte hoogte gebracht te worden. Dit is mogelijk door de 
werkwijzen heffen en vijzelen. De onderstaande deelontwerpen geven de mogelijke 
uitwerkingen van het op hoogte brengen van de boorhulp. 

On twerp rood: liermechanisme mechanisch bediend 
Liermechaojsme aao raj! Mechaojsch bedjeod Ontwerp rood is gebaseerd op een liermechanisme ..... 

waarbij de boorhulp op hoogte wordt gebracht door een 
externe krachtbron die wordt aangestuurd door een 
bedieningspaneel. Het gewicht van de boorhulp wordt 
afgedragen aan de railconstructie. 

On twerp blauw: vijzelmechanisme mechanisch bediend 
VjjZelmeChaOjS~aj! Mechaojsch Een vijzelmechanisme in combinatie met een arm waarbij 

• -.'- de boorhulp door middel van vijzels op de juiste hoogte 
!' ~~'_I',w. kan worden gebracht is een ander mogelijkheid. Dit 
~ ~ ~ I =ff= ontwerp is in vergelijking met de arm van een 

~ 9 graafmachine. Het gewicht van de boorhulp wordt - afgedragen aan de railconstructie. 
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antwerp groen,' liermechanisme bekrachtigd bediend 
Liermechanjsme aan raj! Bekrachtjgd Het bekrachtigd bediende liermechanisme heft de 

• .bed.i.eo.d 
• 'T' boorhulp door gebruik te maken van een externe en 

, ~'ifl',""'-'''''' ) ~ ~ biologische krachtbron. Hier levert de monteur een kracht 
lJ ~ I T van maximaal 10% van het te tillen gewicht. De 

.... _ ,,_ ... , _ _ .. " resterende 90% wordt getild door de lier. Het voordeel 
,,-, hiervan is dat de tilbeweging door de monteur 

gecontroleerd uitgevoerd kan worden zonder dat de monteur fysiek belast wordt. Wordt 
deze beweging bovenhands uitgevoerd, dan valt dit toch onder een lichamelijke 
overbelasting. Bovenhands mag volgens de OWAS-methode geen enkel gewicht 
gehanteerd worden. Het nadeel van dit systeem is dat de gebruiker zich moet aanpassen 
aan de oprolsnelheid van de lier. 

antwerp paars,' vi'zelmechanisme bekrachtigd bediend 
Yjj~elmeChanjS~aj! Bekrachtjgd Ontwerp paars gaat eveneens uit van een bekrachtigd 

J'T' ... ... w. I bediend apparaat. In dit ontwerp wordt gebruik gemaakt 

~i" L', . ~ =r van een vijzelmechanisme die de boorhulp door middel I II van een arm een verticale beweging kan laten doorlopen. 
De monteur levert 10% van de te tillen kracht en het 

.-"'~ "-""" resterende gewicht wordt door het vijzelmechanisme 
opgenomen. Een vijzelmechanisme met arm is voor het uitvoeren van een horizontale 
beweging stabieler dan een liermechanisme. Bewegingen die bovenhands worden 
uitgevoerd zijn vol gens de OWAS-methode lichamelijk overbelastend. Hier dient de 
gebruiker zich aan te passen aan de snelheid van het apparaat. 

antwerp groen, variant 1,' liermechanisme bekrachtigd bediend aanpassen aan gebruiker 
Liernnechanjsme aan rail Mechanjsch Ontwerp groen kent nog een variant op het 
b,edjend Adapterend aan gebrtljker 

• T -- liermechanisme. Dit liermechanisme kan zich aanpassen 
~. k, ~;:I':""'~'''') ~ ~ aan de gebruiker, waardoor 1 % van het tilgewicht wordt 
1; ~"' I ~ I gehanteerd door de monteur en 99% van het gewicht 
~ _~ .__ _ door het liermechanisme. Het voordeel is dat het werk 

,,- eenvoudiger en op eigen tempo van de monteur kan 
worden uitgevoerd. Daarnaast wordt 9% minder gewicht overgedragen naar het lichaam 
van de monteur, ten opzichte van de ontwerpen paars en groen. Ook voor dit ontwerp 
geldt dat bovenhands hanteren van de boorhulp een lichamelijke overbelasting 
veroorzaakt. 

De ontwerpen rood, b'lauw, groen en paars zijn allen mogelijk voor het uitvoeren van een 
verticale beweging van de boorhulp. Echter, in een verdere ontwikkeling van de boorhulp 
in combinatie met de tilhulp, kan de ra llgebonden boorhulp een conflict vormen met de 
railgebonden tilhulp. 
Door beide samengestelde apparaten te monteren op een bovenrail, kan het voorkomen 
dat bij het kruisen van de apparaten deze niet langs elkaar door kunnen. 
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4.7. De ontwikkeling van de boorhulp 

4.7.1. Inleiding 

Om het montageproces van de natuurstenen platen fysiek verantwoord te laten veri open 
moet er ook een oplossing ontwikkeld worden voor de handeling "bovenhands hanteren 
van aangedreven gereedschappen". In dit geval betreft dit de handeling bovenhands 
boren. De reden waarom de ontwikkeling van de tilhulp en boorhulp losgekoppeld zijn 
van elkaar is, omdat de Ulhu1lp de meest primaire taken moet vervullen: verticaal en 
horizontaal transport van de natuurstenen plaat. De ontwikkeling van de boorhu,lp zorgt 
voor een fysiek verantwoorde wijze van bovenhands boren. 

Tijdens de procesanalyse is naar voren gekomen, dat boormachines van gemiddeld tien 
kilogram bovenhands gehanteerd worden. Het bovenhands hanteren van materiaal of 
materieel is te allen tijde fysiek overbelastend, denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
ophangen van een lamp aan het plafond, een vermoeiende klus. In morfologisch 
overzicht 1.2.1.1. en 1.2.2.2. is af te lezen dat het realiseren van gaten in een betonnen 
wand, aileen uitgevoerd kan worden door het toepassen van een boormachine. 
In de onderstaande figuur zijn de volgende deelontwerpen ontwikkeld: 

-

1..2. ____ _ __ 

1~.J .l. __ 

V .. _ I 

Figuur 27: morfologisch overzicht met deelontwerpen van de boorhulp. Hierin zijn de onmogelijke ontwerpen 
reeds weggestreept. 

4.7.2. Tussentijdse conclusie 

Nu de ontwikkeling van de tilhulp gereed is, blijkt dat tijdens de ontwikkeling van de 
boorhulp uitgegaan is van een montage aan de railconstructie die op de hefsteiger is 
geplaatst. De tilhulp wordt eveneens op deze rail bevestigd, dit zorgt voor een conflict 
tussen beide hulpmiddelen als deze zich kruisen op de rail. De boorhulp kan niet voorbij 
de tilhulp en andersom. Dit betekent dat de boorhulp niet bevestigd kan worden op de 
rail en dus hiermee een ander ontwerp krijgt. 
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4.8. Vormgevende fase 

4.8.1. Inleiding 

Aangezien de ontwikkelde boorhulp niet toepasbaar is op dezelfde rail als de tilhulp, zal 
een alternatief ontwikkeld moeten worden voor de boorhulp. 

4.8.2. Alternatieven 

Een optie zou zijn om de boormachine te verlengen 
met een opzetstuk, waardoor op schouderhoogte 
gewerkt kan worden. De firma Hilti beidt de 
mogelijkheid om verlengstukken aan te brengen op 
een boormachine. Momenteel zijn deze opzet- of 
verlengstukken aileen verkrijgbaar voor het boren van 
gaten in plafonds, zie figuur 28. Dit systeem is 
ongeschikt voor het boren van gaten boven schouder 
hoogte. Het verlengstuk zoals weergegeven in figuur 
28 kan ervoor zorgen dat niet meer bovenhands 
geboord hoeft te worden, maar de gaten worden 
onder een hoek in het beton geboord doordat de boor 
niet loodrecht op de betonconstructie wordt gezet. 
Door het gewicht van de natuurstenen plaat zal het 
anker de keilbout uit de betonconstructie trekken. 

Figuur 28: de firma Hilti biedt 
mogelijkheden om een boormachine 
te verlengen. 

Het gewicht van de boormachine moet bij het bovenhands hanteren ervan in zijn geheel 
opgevangen worden. Daarnaast mag de arm niet boven schouder hoogte worden 
gehouden en de boormach'ine moet eenvoudig in te stellen zijn op de correcte hoogte 
waar het gat geboord wordt. Een andere eis is dat de boormachine niet meer aan de rail 
van de tilhulp mag hangen omdat dan beide hulpmiddelen in conflict komen met elkaar. 
Daarnaast is de montage van een boormachine op de tilhulp niet mogelijk aangezien de 
handelingen tillen en het realiseren van gaten gelijktijdig in het proces plaatsvinden. Het 
is dus niet mogelijk om met de tilhulp ook gaten te boren of in combinatie met het tillen 
gaten te boren. 
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Het afsteunen van de boormachine naar het platform is noodzakelijk. Door middel van 
een plastic buisprofiel kan de boormachine ondersteund worden ter plaatse van de 
boorkop. Een klemmechanisme zorgt ervoor dat de boormachine bevestigd kan worden. 
Het buisprofiel is 1400 millimeter lang en kan vanaf deze hoogte ingesteld worden tot 
een maximale hoogte van 2000 millimeter. Door middel van een draaisch iljf op de 
buitenbuis en schroefdraad op de binnenbuis kan de hoogte eenvoudig en nauwkeurig 
ingesteld worden. De afsteunconstructie van het hulpmiddel heeft de vorm van een 
beugel waarin een voet geplaatst kan worden om de boorhulp vast te houden. 
Door het handvat van de boormachine te verlengen met een opzetstuk van circa 500 
millimeter, wordt de handeling uitgevoerd op schouderhoogte terwij'1 de boormachine op 
een hoogte van 1900 millimeter vanaf het platform een gat boort. 

ifiguur 29: 
het plastic 
buisprofiel 
waarop de 
boormachine 
geklemd is. 

Nick Vijgen 

Figuur 30: detail 2, de 
voetsteun aan de onderzijde 
van de boorhulp. De voet zorgt 
voor stabiliteit bij het boren. 

november 2008 

Detail 1 

Figuur 31: detail 1, de 
ontwikkeling van het 
opzetstuk voor het handvat 
van de boormachine. 
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Naast de tilhulp zorgt de boorhulp voor een fysiek verantwoorde wijze van bovenhands 
boren. De boorhulp zorgt ervoor dat het gewicht van de boormachine opgenomen wordt 
door een plastic buisprofiel dat kan worden afgesteund op het platform van de hefsteiger. 
De boorhulp laat door middel van de klemconstructie aan de bovenzijde toe dat aile 
typen boormachines gemonteerd kunnen worden op de afsteunconstructie. Deze plastic 
constructie weegt maximaal 5 kilogram, waardoor dit systeem eenvoudig mee te nemen 
is. De onderstaande figuren geven het uiteindelijke ontwerp van de boorhulp weer. 

Figuur 32: het ontwerp van de 
boorhulp. Het handvat van de 
standaard boormachine wordt 
verlenqd met een oDzetstuk. 

Figuur 33: het groene handvat is een draaischijf waarmee de 
boorhulp op de correcte hoogte gesteld kan worden . 

Tevens voldoet deze boorhulp aan de functionele en reallsatie eisen. Het gewicht van de 
boormachine wordt volledig opgevangen en de boorhulp komt niet in conflict met de 
tilhulp. Daarnaast wordt de bediening van de boorhulp teruggebracht tot 
schouderhoogte. 

Nick Vijgen november 2008 33 



Technische Universiteit Eindhoven 
Bijlagenboek afstudeerverslag TU /e 

4.9. Conclusie 

Hoe kan het bovenhands boren van gaten fysiek verantwoord worden uitgevoerd? 

Het realiseren van gaten kan aileen uitgevoerd worden door de werkwijze boren. Het 
bovenhands opvangen van het gewicht van de boormachine wordt uitgevoerd door een 
plastic buisprofiel met voetsteun. In het midden van het buisprofiel is een draaischijf 
aanwezig om de juiste hoogte van de boormachine in te stellen. Het verlengde handvat 
zorgt ervoor dat maximaal op schouderhoogte gewerkt wordt. 

Figuur 34: 
het plastic 
buisprofiel 
waarop de 
boormachine 
geklemd is. 

Detail 1 

Figuur 35: detail 2, de 
voetsteun aan de onderzijde 
van de boorhulp. De voet zorgt 
voor stabiliteit tijdens het 
hnrpn Figuur 36: detail 1, de 

ontwikkeling van het 
opzetstuk voor het handvat 
van de boormachine. 
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Bijlage v: Notulen besprekingen vakgerelateerde 
bedrijven 

S.1. Inleiding 

In deze bijlage is het doel' de lezer dieper de stof op zich in te laten werken. Diverse 
gesprekken zijn gevoerd tussen de bouwkundig aannemer en leveranciers met de 
student. De informatie die is vernoemd in deze gesprekken is specifiek en gedetailleerd. 
Samenvattingen of conclusies hiervan komen terug in het afstudeerverslag. De 
besprekingen zijn hiervan de onderlegger. 
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5.2. Bespreking tussen de bouwcombinatie en student 

Aanwezig: Remco Goldewijk (werkvoorbereider) 
Theo van Mierlo (uitvoerder) 
Nick Vijgen (afstudeerder) 

Datum: 20-03-08 
Onderwerp: Hulpmiddel natuursteen volgens Dotec 

Het hulpmiddel dat Dotec beschikbaar stelt spreekt de Bouwcombinatie Medical Park zeer 
aan. De tilhandelingen en het handmatig handelen van de plaat wordt in stand gehouden 
zonder dat de natuursteenmonteur fysiek overbelast raakt. 
Het nadeel dat het hulpmiddel geplaatst is tussen de twee masten van de hefsteiger, is 
onacceptabel. Ook de uitstekende flanken van het platform moeten bereikbaar zijn voor 
het hul'Pmiddel. Anders is het hulpmiddel niet rendabel en moeten de hefsteigers vaker 
verplaatst worden. Opties waaraan gedacht kan worden zijn: 

1). Een rail rondom de hefsteiger. 
Let op: aan achterzijde is voldoende ruimte maar aan de voorzijde is een gebrek aan 
ruimte zoals gesteld in de NEN. 
2). Een rail aan de dakrand. 
Let op: lange kabel is lastig te hanteren hulpmiddel loopt dan niet soepel mee. Is de 
dakrand er dan al? 
3). Een rail aan de bovenliggende vloer(en). 
Let op: lange kabel is lastig te hanteren hulpmiddel loopt dan niet soepel mee. 
4). Een rail op de dakvloer die een geheel gevelveld kan bestrijken. 
Let op: lange kabel is lastig te hanteren hulpmiddel loopt dan niet soepel mee. 

De uitvoerder op het werk ziet wei iets in het hulpmiddel en is dan ook benieuwd hoe het 
verder uitpakt met de ontwikkeling ervan. 

LET OP: het hulpmiddel moet kunnen kantelen, er zijn namelijk ook gaten die bewerkt 
moeten worden aan de onderzijde van de plaat! Geen transportsysteem ontwikkelen 
waarbij de loopweg belemmerd wordt. Het platform van de hefsteiger dient goed 
toegankelijk te zijn (b.v. struikelgevaar). 

Conclusie achteraf: 
Zowel de deskundigen op het werk, als externe deskundigen spreken over een 
railsysteem gemonteerd boven het platform. Aile deskundigen beamen ook dat 
transportsystemen die de loopweg belemmeren gevaarlijk en niet gebruiksvriendenjk 
zijn. 

Ook wordt er door aile deskundigen gesproken over een montage van het hulpmiddel op 
het gebouw. Deze conclusie vindt ik te overhaast genomen. Een montage van het 
hulpmiddel op het gebouw afsteunend, heeft een aantal nadelen nl.: 

* Conflict tussen mast en hul,pmiddel bovenin gebouw; 
* Bij het omzetten van de hefsteiger moet het hulpmiddel apart worden omgezet; 
* Extra handeling uitvoeren om hulpmiddel mee te laten stijgen of zakken met de 
hefsteiger mee; 
* Bij montage aan het gebouw kan het voorkomen dat er een lange weg ontstaat tussen 
te tillen last en het hulpmiddel. Het hanteren van een last aan een lange stalen kabel is 
lastig; 
* Om tot achter aan de hefsteiger te kunnen komen is een giekconstructie nodig, dit 
komt in conflict met de mast. 
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5.3. Bespreking tussen leverancier tilhulpen en student 

Firma: 

Telefoon: 
Contact: 
Homepage: 
Mail: 
Tijdstip: 

Aigemeen 

Dotec-Tilhu.pen 
De Wielen 9 
8502 TK JOURE 
0513-480800 
JanMaarten Verhagen (Sales Engineer) 
www.dotec.nl 
jmverhagen@dotec.nl / info@dotec.nl 
13.00 - 14.30 uur 

TU /e 

Dotec handelt hoofdzakelijk in Rail-systemen met Venturi gestuurde balancers. Naast 
de Rail systemen zijn er ook de Kolom-systemen. Het Rail-systeem bestaat uit holle 
aluminium dragers waardoor wieltjes rollen. Men is door dit Rail-systeem vrij in X- en Z
(horizontale-) bewegingen. De pneumatische balancers zorgen voor de Y- (verticale-) 
bewegingen. Deze pneumatische bal'ancers passen zich automatisch aan aan elke 
gewichtsgrootte (afhankelijk van de kracht van de balancer die gekozen wordt). De 
maximale kracht die door een balancer getild kan worden is 225 Kg. Het Kolom-systeem 
is een balancersysteem dat verankerd is met een ballast (grond/funder,ing) door een 
kolom. 

Er zijn twee soorten vacuumsystemen: Vacuumpomp en Venturi-systeem. 
De vacuumpomp werkt door mid del van een 380 Volts motor die een pomp aanstuurt. 
Dit soort systemen zj'jn vaak zeer langzaam met betrekking tot het opbouwen van 
voldoende vacuum. Daarnaast worden vacuumpompen vaker gecombineerd met een lier 
of takel aan een hulpconstructie (rail). Dit soort combinaties zijn star in gebruik, niet 
flexibel en traag. 
Citaat: Een hulpmiddel dat niet eenvoudig en snel is wordt niet gebruikt. Dit geldt zeker 
voor de bouwnijverheid. 
Statement: Een Dotec tilhulp is verbluffend simpel te bedienen en past op een logische 
wijze in een bestaand (handmatig) proces. 

De venturi-systemen werken met een compressor en perslucht waardoor in kracht en 
snelheid gewonnen wordt ten opzichte van de vacuumpomp. In de test in de showroom 
tillen we een 150 Kg zware glasplaat op. Het aanpikken, optillen, verplaatsen, kantelen 
van de plaat en lossen duurt in totaal maar 15 seconden. De bovengenoemde 
handelingen duren bij het handmatig monteren van een natuurstenen plaat in totaal 40 
seconden. 15 seconden voor het verplaatsen van de plaat naar de gevel en 25 seconden 
voor het geheel roteren van de plaat (2 x 90 graden). Het Venturi-systeem (zuignappen 
met vacuum) kan maximaal 1200 Kg aanpikken. De zuignappen kunnen worden 
aangepast zodat ook porreus en grof materiaal aangezogen kan worden. 

De bediening van het apparaat is zeer eenvoudig. Zodra het apparaat tegen het te tillen 
object gehouden wordt, wordt deze automatisch aangezogen en aangepikt, onafhankelijk 
van het te tillen gewicht. Daarna kan men het apparaat bedienen door middel van een 
soort stuur dat een omhoog en omlaag functie heeft. De omlaag functie werkt ook als 
aanpik (vacuum) functie. Zodra het apparaat merkt dat het voorwerp stabiel staat laten 
de zuignappen los. Valt de luchtdruk weg, dan wordt er een licht- en geluidsignaal 
afgegeven. Men heeft dan nog voldoende tijd om het voorwerp in een veilige positie te 
brengen. 
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De balancer en besturing worden opgehangen aan aluminium rails. Overspanningen van 
de alumin'ium dragers kan zonder steunpunt maximaal 6 meter zijn bij een te tillen last 
van maximaal 60 Kg. Wordt deze overspanning groter of wordt de te tillen last groter, 
dan dient men extra steunpunten toe te passen zodat doorbuiging tegengegaan wordt. 
Het tegengaan van doorbuig ilng van de rail is noodzakelijk, de tilhulp wordt anders slecht 
handelbaar. De rail en het aantal steunpunten wordt in de ontwerpfase bepaald door de 
te tillen last. 

Het aanpikken van voorwerpen kan gebeuren door te klemmen, haken of zuigen. 
Tijdens het plaatsen van de plaat zullen klemmen of haken altijd overlast veroorzaken 
met betrekking tot het lossen van de pllaat. Een klem of haak moet dan vaker eerst 
verwijderd worden voordat de plaat gemonteerd kan worden. Een beveiliging tegen het 
va illen van de plaat is er dan niet meer. Daarnaast moet er ruimte aanwezig zijn voor de 
klemmen of haken om deze van de plaat af te kunnen pakken of te monteren. Klemmen 
kunnen daarnaast maar een beperkte klemkracht leveren die niet vergroot kan worden 
als de klem niet vergroot wordt. Zuignappen daarentegen zitten niet in de weg, zijn zeer 
krachtig (tot 1200 Kg), bieden de meeste vrijheid voor montage en kunnen het object 
niet beschadigen. 

Bouwnijyedleid 
De toepassing van pneumatische balancers is momenteel aileen nog beschikbaar voor 
bedrijven die werken in geconditioneerde ruimten (hallen, garages). Hier zijn namelijk de 
voorwaarden, grenzen en werkzaamheden beter te omschrijven dan bij toepassingen in 
de bouwnijverheid. Een bouwplaats, de locatie van de handelingen en de diversiteit 
aan handelingen/werkzaamheden die er plaatsvinden kunnen niet tot een allround 
tilhulpmiddel leiden. Een tilhulpmiddel is geschikt voor 1 bepaald proces, op 1 bepaalde 
locatie en voor een beperkt aantal handelingen. Door af te bakenen dat het tilhulpmiddel 
gebruikt gaat worden op een hefsteiger voor natuurstenen platen te plaatsen is een 
perfecte zet met betrekking tot het afstuderen. De voorwaarden, grenzen en 
werkzaamheden kunnen dan gedefinieerd worden. 

Er is een grote vraag voor de toepassi'ng van dit soort system en in de bouwnijverheid, 
momenteel wordt deze vraag maar in beperkte mate beantwoord. Kijk maar naar de 
glasindustrie die op de bouwplaats werkzaam is. 

Niet geconditioneerde ruimten 
De toepassing van deze systemen in niet geconditioneerde ruimten is geen probleem 
voor wat betreft het Rail-systeem en de bijbehorende balancer. Een feit is dat een tilhulp 
in geconditioneerde ruimten langer mee gaat dan in niet gecondll tioneerde ruimten. 

Positioneren 
Het positioneren van natuurstenen platen of producten met een balancer-systeem in het 
algemeen gaat gecontroleerd. De besturing is fijn afgesteld waardoor bij het licht 
indrukken van de handel de plaat langzaam omhoog of omlaag beweegt en vise versa. 
Elke leek kan het apparaat bedienen en dat is een must. 
Een vacuumpomp-systeem in combinatie met een lier is en blijft star. De positionering 
van elementen (zoals geconcludeerd in analyse proces montage natuursteen) kan niet of 
slecht beinvloed worden door de persoon zelf, het handmatige gebruik verdwijnt. 
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Hulpmiddel natuurstenen platen 
Hefsteigertoepassing: ondanks dat Kolom-systemen zeer flexibel zijn in X-, Y- en Z
richting blijkt de toepassing van dit systeem op een hefsteiger niet geschikt te zijn. De 
Kolom-systemen dienen namelijk geheel waterpas geplaatst te worden anders werkt de 
aanwezige arm niet. Een rail systeem heeft hier minder last van. Daarnaast is een Rail
systeem minder gevoelig voor stof dan een Kolom-systeem. 

Een toepassing van dit soort Rail-systemen op een hefsteiger is mogelijk maar werking 
van het hulpmiddel blijft beperkt tot de locatie tussen de 2 masten. Het hulpmiddel kan 
niet langs de masten glijden. Een Rail-systeem voor of achter langs de mast is 
onmogelijk aangezien een vrije ruimte van 45 cm onvoldloende is om een voldoende 
stevige railconstructie te realiseren. Een Kolom-systeem wordt afgeraden op een 
hefsteiger aangezien de verplaatsingen en bewegingen van een rail-systeem beter te 
handhaven en te definieren zijn dan bij een kolomsysteem. 
Een voorbeeld: Een kolom-systeem bevat altijd een bewegende arm. Deze arm moet aile 
plekken van de hefsteiger kunnen bereiken. Een zeer flexibele arm kan ervoor zorgen dat 
bij het plaatsen van een pia at, de achterwand beschadigd raakt doordat deze te ver 
doorschiet. Een Rail-systeem daarentegen doet dit niet. Er kunnen rubbers in de rail 
geplaatst worden waardoor dit systeem afgebakend wordt in zijn doen en laten. Er zou 
dan nooit een onderdeel van de bouw beschadigd kunnen raken. De voorkant van de rail 
zou dan geremd kunnen worden tot 1 a 2 cm voor de betonwand. Dit is onmogelijk bij 
een kolom-arm systeem. 

Genoemde gewichten van 48, 77 en 102 Kg zijn geen probleem voor het bovengenoemde 
systeem. Het gewicht van het systeem zelf wordt geschat op 250 kilogram in de 
toepassing zoals hierboven beschreven (rail + balancer + compressor). 

Kosten 
Railsystemen ter grootte van een hefsteiger met balancer en besturing kost circa 
25.000,- euro excl. Compressor. Een Kolomjarmsysteem daarentegen kost 31.000,
euro. Het plaatsen van een extra arm kost gemiddeld 6000,- euro. 

Verdere informatie te vinden op: 
www.muyen.com Bedrijf Muyen te Tiel 
www.pgvnl.com 
www·9Iasshandlingholland .com 
www.vanderbli;.nl 
Glas in Beeld, uitgever Eisma Nummer 1 februari 2007 

Nick Vijgen november 2008 39 



Technische Universiteit Eindhoven 
Bijlagenboek afstudeerverslag rUle 

S.4. Telefonisch gesprek tussen leverancier tilhulpen en student 

Firma: 
Persoon: 
Datum: 
Tijdstip: 
Telefoon: 
Website: 

BPL 
Roy van Denzen 
06-02-08 
14.33 uur 
0475-590122 
www.solutionsinhandling.com 

Dhr. Van Denzen legt uit dat deze systemen zeer fexibel en eenvoudig te bedienen zijn. 
Dit soort balancer systemen wordt vaak toegepast in de auto-industrie, kozijn- en 
deurenbranche. In standaard geconditioneerde omstandigheden worden dit soort 
systemen geplaatst waarbij hoofdzakelijk routinewerk wordt uitgevoerd. 

Een ander voordeel is dat dit soort balancersystemen rekening houden met het te tillen 
gewicht. Varieert het gewicht dan houdt dit systeem daar automatisch rekening mee. 

De toepassing van dit soort system en op een hefsteiger veroorzaakt problemen. 
Ais voorbeeld het volgende: 
Een standaard apparaat (klein formaat) heeft een arm/giek van 3 meter. Bij het 
verplaatsen van gewichten met een maximum van 110 Kg veroorzaakt dit een moment in 
de base van het apparaat. Kracht X Arm = Moment. Lichte fundamenten of voetplaten 
van 1500 Kg worden zeer vaak toegepast en zijn eerder standaard dan uitzondering. Dit 
zal een probleem zijn bij de toepassing van dit apparaat op een hefsteiger. 
De apparaten zelf (klein formaat) wegen tussen de 300 en 350 Kg. 

Een oplossing van Kracht X Arm kan plaatsvinden in het verkorten van de arm waardoor 
het moment kleiner wordt. Bij de toepassing van een monorail constructies met een 
driehoekvormige base zal een rotatie van de hefsteiger als gevolg hebben. Met dit soort 
specifieke onderdelen houden wij ons helaas niet bezig. 

Nick Vijgen november 2008 40 



Technische Universiteit Eindhoven 
Bijlagenboek afstudeerverslag rUle 

Bijlage VI: Multimomtentopname werkzaamheden 
monteurs 

6.1. Inleiding 

In het onderstaande schema is uitgewerkt hoe lang een monteur gemiddeld bezig is met 
een werkzaamheid. 

.I0bservatie: I Natu ursteen gevel 
IIDatum: I 28-feb-08 
IITiid: 9:15 1 11 :16 

Montageproces natuurstenen platen 
Multi Moment Opnam~n ! . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gemiddeld 

Lossen natuursteflen platen ult krat 
Lossen 01 aten 22 20 2S 19 21 22 22 
Aanbrenge'1 gevellso atl e 
Nameten spali n smaat 
Pas snliden isolatieplaten 
Aan brengen isolatieplaten 
Bewerken gaten In natuurstenen pJ"ten 
Gaten vullen met liim (2 stu ks) 20 22 27 23 
Plastic hulzen inbrengen (1 stuks) 3 1.1 5 3 4 3 5 
D.rogen Iljm 

len I<.U.IlSISIOf rozetten 
Boren gaten voor rozetten 24 22 26 30 26 
Aan brengen rozetten 
PlaalSen natl Dlaat 
Kantelen natuurstenen plaat 25 25 24 27 28 29 29 28 27 
Gaten vullen met Iljm (2 stu ks) 23 24 20 22 
Plastic hulzen i nbrengen 4 3 4 5 4 
Leggen stelblokjes 3 3 4 3 3 
Vastpakken natuustenen plaat 21 27 20 21 2:3 
Horizontale verplaatsing plaat 22 23 16 20 20 
Plaatsen natuurstenen plaat verticale tr 9 12 11 12 11 
Orogen I,ijm 
UltsnlJClen sparingen In gevellsotat1e 
Uitsni den spalinoen in isola tie 2stuks 45 43 40 35 41 

anbrengen 5 agankers 
Boren aten voor s a an kers 1 stukS l.. l.Y l.9 4 l.~ 29 26 n 28 
Aanbrengen slaga nkers Istuks 11 10 19 9 8 11 
A;lMbrengen be.vestlglngsankers 
In el kaa r zetten bevestia lnasa nkers 15 
Vastschroeven bevestigingsankers 16 

len afstanCll10uCl" rs 
Vaststellen maatafwijking gevel 10 
Maatafwi ~ king aftekenen OP afstandhouder 4 10 
Buigen afstandhouder 3 4 4 
Vastschroeven aJstandhouder 13 19 I 

lnstellen bf>.lIl!."ttlll n""an k .. r~ 
Vaststellen maatafwljkinQ oevel 11 10 8 10 
Anker instellen in X, Y en Z-richting 30 25 41 31 32 
Vastschroeven in te stellen delen 17 
'anb ..... nll"n ""§11""rd .. aevelisoLatie 

Aan brengen gespaarde isola tie 10 13 11 14 12 

I 

Bovenstaande Multi Moment Opnamen in seconden 
1 montagecydus gemeten van 13 minuten en 48 seconden 

Tillen plaat met 2,personen 5 waamemingen binnen observatieperiode 
Tillen plaat met 1 Dersoon 8 waameminoen binnen observatieoeriode 
Bovenhands boren 3 waamemingen innen ooservatieperio e 

Waarnemingen van ontoe aatbare hande ingen (aewichtplaat tijdens observatie 77 KJl2. 

Figuur 37: multimomtenopname van de werkzaamheden van een monteur. In het werk is met behulp van een 
stopwatch de duur van de verschillende werkzaamheden gemeten. 
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