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Afstu deerrapport 'het beheersbaar monteren van mctselwerkkad rs' -U/e 

Bijlage A: 
• SADT-schema's monteren metselwerkkaders 

A) lijmen metselwerkkaders; 
B) kantelen kaders; 
C) staalplaat monteren; 
D) consoles maatvoeren; 
E) consoles monteren; 
F) kaders hangen; 
G) aan de gevel lijmen van lege kaders. 

E.W M. Tillemans 
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Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• Lagenmaat 54,29 mm 
• Stootvoegbreedte 4mm 
• Type kader 

• Baksteen handvorm LF 50 purple 
• Stalen kaders gecoated RAL 9007 
• Omnifix PVM antraciet --_lol Kaders gevuld 
• Lijmankers 
• Stalen binnenhoeken 

• Metselbokken • 2 Metselaars 
• Metselprofielen • Opperman 
• Schraagsteiger 

• Productieplanning voor locatie op metselbok 
• Merk kader 

Lege kaders -"\P1"dlu~r stellen 

• Verrijker • Machinist 
• Metselbokken • 2 timmerlieden 
• Metselprofielen 

Omnifix PVM 

uitgezet 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

Lijm 

• Mengmachine • opperman 
• Water 
• Maatbeker 

• Baksteen LF50 handvorm 
• Lijmankers 
• stalen binnenhoeken 

Deelproces A: Ujmen Metselwerk 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Productieplanning 

e slag verlijmen 

A.3. 

• Metselkoord • 2 Metselaars 
• Troffel • 1 Opperman 
• Lijmspuit 
• Zaagmachine 

1e 

• Handvorm LF50 
• Lijmankers 

• 

_ D' 
e....._~_ 

Omnifi xPVM 

'----+l2e slag verlijmen 

• stalen binnenhoeken 

• Metselkoord • 2 Metselaars 
• Troffel • 1 Opperman 
• Lijmspuit 
• Zaagmachine 
• Schraagsteiger 

TUle 
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• Uitgehard kader 
• Vulhout 

Uitgehard kader -..!IPrc.fielen 

Hulp 

E.W.M. Tillemans 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Gevelaanzlchlen 
NormTEQ 

_ .... ..-_ Verticaal kader 

• Kanteltafl!! 
• Verrijker 

Hqs i nstruclievideo 

Hijsvoorschrifl vemjker 
los 

• Verrijker • Machinist 
• Hijsstrop • Hulp 

• Vemjker 
• HIjsstroppen 

• Machinist 
• Hulp 

Deelproces B: Kantelen Kaders 

Kantel inslructievideo 

Kantel instructievideo 

• Kantellafel Hulp 

• Trap/adder 

~-...., I\aloer kantelen 

Kantellafel 

• Opslagbokken • Machinist 
• VelTijker • Hulp 
• Hijsketting 

Ule 

DMtprocnG' 
Aan de "*"' 'oIUHen 

............ Udft .. 

Gereed om te hangen 



Ruwbouw gereed 

E.W.M. Tillemans 

• Sendzimir verzinkte staalplaat 
• Betonpluggen 

Total Station 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• 1-meter-peil 
• Details K&E 

Naden afgewerkt 

• Schaarhoogwerker • 2 Timmerlieden 
• Total Station 
• Smetkoord 
• Boormachine 
• Accu-boor 
• Lijm-föhn 

• 1 Maatvoerder 
• 1 Dakdekker 

ingeregeld 

• 1 m Uit de boven- en 
onderrand van de betonwand 

Manle,en MetMfwlrkk:tder. 

• Timmerman 

• Total Stalion 
• Schaarhoogwerker 
• Smetkoord 

2 timmerlieden 

• Detailboek Bonnema 

2 "m,.tlii,n"n 
• Hoogte maat is hart verankering staalplaat 

per wand 

L Staalplaat 
maatvoeren 

C.3. 

• Detailboek Bonnema 

• Schaarhoogwerker 
Hoogte staalplaat 

2 Timmerlieden 
• Smetkoord 

• Sendzimir verzink1e staatplaat 
• Betonpluggen • Stortnaden 

• Schaarhoogwerker 
::'(,laI[JIa,'I1 bevestigd 

• Boormachine 2 Timmerlieden 

• Knipschaar 
• Accu-boor 

• EPDM-folie 
• Voerstrijkmiddel 

• Schaarhoogwerker 

Deelproces C: Staalplaat Monteren 
• Lijm-föhn 

Dakdekker 

TUle 

o.ilJlpfDU1lG_ - ..... " . ~"""'-" 
.., ... ... .......... 

Naden afgewerkt 



Gevelaanzichten Bonnema 
midden beton .",,,m~~_-

Meetlint 
Spuitbus 
Verlengd waterpas 

E.W.M. Tlllemans 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Naden afgewerkt 

t 
Meelfint 
Smetkcc<d 

Norm T eQ tekeningen: 

• gevels 
• ~cen 
• Stramienen 80nnema 

Schaarhoogwerker 2 Timmerlieden 
• T olal Station 

Smell<oOld 
Boormachine 
Accu-bcor 

lIIIl"" NormTilO 

0.2 

t Langsrichllng gemaalvoerd 
2 Timmettie<.fen 

Referentiepunt op dal<. K&.E 
En bovenzijde staalfrarr.e 
van overstaande kopwand 

0.3. 

• Schaarhoogwerker 

Referentiepunt bepalen 

T olàl StatIOn 
SchaartlQOYwerker 

2 Timmerlieden 

T otal Station 
ingeregeld 

. ~.~ "'" 
NdlTnTIIO 

• fb>jj /.tOO IMI • ~ 
• BovenzIjde wordt afaooekl mei 

alu. afdekkap maatgevend 

Tatal 
Schaarhoogwerker 

Deelproces D: Consoles maatvoeren 

RvpO!Al_~n 

Orn .. "", , 'mmm 0/ tt6!i 

""" lIoot\J I 
T~ boartIIItlhroc:l 200 n-m -

• Schaarhoogwe/1(er 
Op maat gemaakte 
m~Ualt~n 

Ve!1engd waterpas 
DUimstok 

Hcutenlatten 
slagpluggen 

_ . . _ ....... 

_ .e --

Mclselkoord 
SpIlkers 

_ .. 
:ca....~- J 

Schaarhoogwerker 
Oujm~tok 

.. , ,-.-

2 Timmerlieden 

TUle 
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NormTeO; 
• Gevelaanzichten 

verankenngconsoles 

..",~;;:;,;;;w>,,-~(:;at'en boren 0 14 mm: diep 110 mm 

• BoormachIne 
• OntstoJpomp ~ 

borstels 

2 Timmertieden 

• Consoles 
• RVS M12 L ; 170 mm 
• Lijmpatronen 
• Vulp.laten 
• Mupan façade 100 mm 
• rozetten 

"---.jJ\nkerS lijmen 

• RVS M12 L ;170 mm 
Lijmpartronen ---

E. W. M. Tillemans 

Afstudeerrapport het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

NormTeO tekeningen : 
• gevels 
• Doorsneden 

Start hangen 

• Schaarhoogwerker • 2 Timmertieden 
• Boormachine • 2 Metselaars 
• Accu-boor 
• Lijmset 

NormTeQ details 

• RVS Console 
• 2 x hoo:xJt,esc:huiifoliaal 
• 2xM12moer 
• 2 x M12 vulring 

• Schaarhoogwerker 2 Timmerlieden 
• Accu-boor 

• Vulplaten type MP10 
• Verschillende diktes 

Deelproces E: Consoles monteren 

• Voorzijde kader gelijk 
aan metsel koord 

• Doorsnede NormTeQ 
resp. laag 1, 2 of 3 

• Max. 30 uitvullen 

Mont •• n MetI.tw.Ik .... den 

NormTeO: 
• GeveiaanLichten 
• Doorsneden 

L---.jCons()le stellen 

• Verlengd waterpas 

• Mupan façade 100 
• Rozellen 

T Ie 

__ nG I 
... ... cM ...... .......,. 

.,A" .... ~'. 

Start hangen 

• Schaarhoogwerker 2 Metselaars 
• Boonnachine 



• Lege kaders 
• Volle kaders 

• Verrijker Machinist 
• Rijplaten 

E.W,M. Tlliemans 

Afstudeerrapport het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

NormTeQ gevelaanzichten 

• Lege kaders ----iI>jKad,ers 
• Volle kaders hangen Kaders hangen 

• Schaamoogwerker 
• MObiele Kraan • 3 Timmerlieden 
• Verlengd waterpas 
• Accu-boor 

• Gevelaanzichten NormTeO 
• Montagevolgorde onder naar boven 

....... - .... "aoelr5 hangen 

• Schaarhoogwerker 
• Mobiele torenkraan 
• hijskel1ing 

1 Machinist 
3 metselaars 

• Naad 15 mm 
• Referentiepunten 

Houten klamp 

• Schaarhoogwerker 2 metselaars 
• Koevoet 

Deelproces F: Kaders hangen 

Mont .... ., M.Csefwe,.. ...... s 

• Gevelaanzichten NormTeO 
• Montagevolgorde onder naar boven 

gemonteerd 

Passen meten 

• Schaamoogwerker • 1 Machinist 
• Mobiele torenkraan • 3 metselaars 
• hijskeNing 

• Schaarhoogwerker • 1 Machinist 
• Mobiele torenkraan • 3 metselaars 
• Hijsketting 
• Vuisthamer 
• Verlengd waterpas 
• Accu-boor 

TUle 

Kaders hangen 
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Stenen handvorm LF 50 
Omnifix PVM 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• Gevelaan2K:hten Boonenma 
Lagenma t 54.29 mm 
Prodl.Cliesctlema 
V...-1<ings~",~ PVM 

Mengmachine 
Water 

• Maalbeker 

I Opperman 

Arbo 

Kaphamef 

~.A; --

Productieschema 
Max. belasUng 

Deelproces G: Aan de gevel vullen van lege kaders 

DMlproc •• C: 
t'AlJpU.II I'IIOf'IltlWn 

1 - • ~-

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

Schaarhoogwerl<er 2 m&lnIaars 
Motse/koord 
Troffe' 
Kaphamer 

UI 

Geve/bekleding gereed 



A studeerra pport 'het beheersbaar monteren an metselwerkkaders ' TUle 

Bijlage B: 
• productieschema 1 ~ zonder extra capaciteit in de metselloods 
• productieschema 2 ~ met extra capaciteit in de metselloods 

E.W .M. Ti llema ns 
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7 

8 
- 9-

10 

--;y 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

Tas!< Name 

Metse./werkkaders gevels K&E 

kaders bouwdeel C 

sendzlmlr verz. Plaat inct afplakken in spouw 

Kopgevet Hnks 

prefabricage kaders (gr. 21 st) indo kantelen 

monteren kaders (gr. 21 st) incl. isolatie 

Kopgevel rechts 

prefabOcage kaders (gr. 21 st) indo kantelen 

monteren kaders (gr. 21 st) indo isolatie 

Binnen kopgevels links en rechts 

prefabOcage kaders (gr. 6 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 6 st) incl. isolatie 

langsgevel 

prefabOcage vert. metselwerk (kl. 30 st) incl. kantelen 

Pf9fabricage hor. metselWerk (kl . 30 st) 

monteren kaders (gr. 21 st) indo isolatie 

9 kaders bouwdeel D 

20 sendzimlr verz. Plaat incl. afplakken in spouw 

21 Kopgevellinks 

22 

2 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

- 64 

65 

prefabOcage kaders (gr. 21 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 21 sl) indo isolatie 

Kopgevel rechts 

prefabOcage kaders (gr. 21 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 21 sl) incl. Isolatie 

Binnen kopgevels links en rechta 

prefabricage kaders (gr. 6 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 6 st.) incl. isolatie 

langsgevel 

prefabOcage veft metselwerk (kl. 30 st) incl. kantelen 

prefabOcage hor. metselwerk (kl . 30 st) 

monteren kaders (gr. 21 sl) incl. isolatie 

kaders bouwdeel A 

sendzimir verz. Plaat incl. afplakken in spouw 

Kopgevellinks 

prefabricage kaders (gr. 21 st) indo kantelen 

monteren kaders (gr. 21 st) incl. isolatie 

Kopgevel rechts 

Pf9fabOcage kaders (gr. 21 st) indo kantelen 

monteren kaders (gr. 21 sl) Incl. isolatie 

Binnen kopgevels links en rechts 

pretabOcage kaders (gr. 6 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 6 st) incl. isolatie 

langsgevel 

prefabOcage vert metselwerk (kl. 30 st) indo kantelen 

prefabOcage hor. metselwerk (kl. 30 st) 

monteren kaders (gr. 21 st) incl. isolatie 

kaders bouwdeel B 

sendzimlr verz. Plaat incl. afplakken in spouw 

Kopgevellinks 

prefabOcage kaders (gr. 21 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 21 st) indo isolatie 

Kopgevel rechts 

Pf9fabncage kaders (gr. 21 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 21 st) incl. isolatie 

Binnen kopgevela link. en rechts 

prefabricage kaders (gr. 6 st) incl. kantelen 

monteren kaders (gr. 6 st.) incl. isolatie 

Langagev·.1 

prelabOcage vert metselwerk (Id. 30 st) incl. kantelen 

prefabricage hor. metselwerk (kl. 30 st) 

monteren kaders (gr. 21 sl) incl. Isolatie 

Project productieschema2.mpp 
Date: Mon 28-7-08 

Task Split 

Planning 2: optimale productieschema ten aanzien kosten (3 metselbokken) 
ss 

Duration eb '07 1ZFeb '07 19 Feb '07 26 Feb '07 5 Mar '07 12 M '0 9 Mar '07 26 Mar '07 2 A '07 9 A '07 6 
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'0 l3A '07 30 A '07 
TFSSMT TESSM T T 
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8 dav. • Sdays 
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6 days • 6 days 

5 day. 

10 dlYs 
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2 days 

10 daya 
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4 days 

10days 

21 dav. 

3 days 

a daya 

6 days 

5days 

6 dav. 

Sdays 

5days 

10daya 

Sdays 

2days 

10 daya 

4 days 

4 days 

10 days 

21 dav. 

3 dav. 

adays 

Sdays 

5days 

8 daya 

6 days 

5 days 

10 day .. 

6 dav. 

2 dav. 

10 dav. 

4 day. 

4days 

10days 

21 daya 

3 dav. 

8 day. 

6 days 

5 day. 

6days 
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5days 
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2days 
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Afstudeerrapport ' he beheersbaar monteren van metse lwerkka ders' TUle 
Bijlage C: 

• Verhinderen rotatie & kantelen meetopstelling 

Verhinderen rotatie 
Doordat het kunststof kruis smaller is dan de ontwerpmaat van de voegen, kan de 
meetopstel'ling eventueel roteren in voeg. In figuur Cl is dit schematisch 
weergegeven. 

Ffguur c. l. Rotatfe va n de mcetapste lll 9 in het ru lspunt va va gen 

Hoe groot is de meetfout als gevolg van deze rotatie? In onderstaand figuur is 
schematisch weergegeven wat de maximale rotatie is op basis van de 
geprognosticeerde maximale voegbreedtes. De meetopstelling kan maximaal 6,2

0 

roteren. Concreet is de sçhaalverdeling in dit geval schuin boven de voeg 
gepositioneerd en geeft dus een grotere voegbreedte weer dan feitelijk het geval is. 
Uitgaande van de voeg breedte van 22 mm en een rotatie van 6,2

0 
bedraagt de 

maximale meetfout 0,1 mm zie figuur Cl. Deze meetfout is zo gering dat het, bij dit 
onderzoek, niet relevant is. Met andere woorden, voor het roteren van de 
meetopstelling worden geen maatregelen getroffen, 

E.W.M. Tilf emans 



Afst udeerrapport 'het beheersbaar monteren van metse lwerkkaders ' TUle 
Verhinderen kantelen: 

Figuu r C.2 . Kanteling an de meetopst elling in het kruispu t va vo ege 

Zoals in bovenstaande figuren is weergegeven, kantelt de meetopstelling om het 
hoekpunt van het referentievlak. Dit is vooral nadelig voor het bepalen van de 
vlakwisseling. Bij deze meetopstelling worden vlakwisselingen namelij k opgemeten 
door middel van schaalverdelingen die zich op de zijkanten van het kunststof kruis 
bevinden . Hoewel hierboven geen sprake is van vlakwisseling, zou de 
schaalverdeling dit als gevolg van de kanteling wel impliceren. 
Deze kanteling treedt op, omdat het aluminium frame slechts op twee punten rust op 
het referentievlak (rode pijlen in figuur C.2.). Omdat drie punten een vlak bepalen is 
een derde punt toegevoegd om deze meetfout te elimineren. Hierbij is ook rekening 
worden gehouden met de maximaal geprognosticeerde vlakwisseling (verticaal) van 
11 mmo Uiteindelijk zijn drie rode magneten toegepast van elk 20 mm dik welke als 
aanslag zullen fungeren tussen het referentievlak en de meetopstelling. Deze 
aanslagen zijn zichtbaar in onderstaande figuur. 

E. W.M . Tilfemans 

Figuur C.3. De drie magnet en die als 
refe rentievl ak fungeren usse 
Meetopstell ing en metse lwerkkad r 



Afstudeerra pport ' he beheersbaar monteren van metselwerkkaders ' TUle 

Bijlage D: 
• datasheet metingen d.d. 18 februari 2008 
• analyse van de meetresultaten 

E.W.M. Tlllema s 



Afstudeerrapport 'het beheersbaar mont eren van mQtse lwe rkka ders' U/e 
Datasheet metingen d.d. 18 februari 2008 

Figuur 0 .1. l il st ratles ter verduidel ijking van onderstaan e tabellen 

Voeg breedte: 

meting voegbreedte 1 voeg breedte 2 voegbreedte 3 

1 15,0 19,5 11 ,5 

2 11 ,5 20 ,5 13,5 

3 12,0 20,5 14,0 

4 17,5 17,0 19,5 

5 13,5 14,0 13,5 

6 17,0 11,5 15,5 

7 19,0 14,0 14,5 

8 16,0 16,0 19,5 

9 18,5 13,5 13,5 

10 16,0 11,0 14,5 

11 18,0 15,0 15,0 

12 17,0 14,0 15,0 

13 15,0 15,5 14,5 

14 16,5 10,5 20,0 

15 11,0 20,0 17,0 

16 17,0 17,0 15,5 

E.W .M. Ti Jl emans 

vlok 1 r eFere n t ie 
v lo.k 

voegbreedte 4 

17,5 

19,0 

17,5 

16,0 

12,0 

12,0 

14,0 

17,5 

15,0 

12,5 

13,0 

15,0 

13,0 

13,5 

20,0 

17,0 



Afs tudeerra pport 'he beheersbaar mont r n va metselwerkkaders ' TUle 
Vlakwisseling: 

meting vlak 1 vlak 2 vlak 3 

1 2,0 -3,0 -1,0 
2 3,0 4,0 1,5 
3 1,0 6,0 3,0 
4 -1 ,5 0,5 1,0 
5 -1,0 1,0 3,0 
6 1,5 4,5 7,0 
7 -0,5 -3,0 4,5 

8 -1,0 2,0 4,0 

9 -2,0 3,5 4,5 
10 0,0 0,5 4,5 
11 2,0 -3,5 5,0 
12 -1,0 -5,0 -2,5 
13 -3,0 -4,0 -3,5 
14 1,0 2,5 3,5 
15 4,0 1,0 0,0 
16 0,0 6,0 8,0 

Randwjsselingj 

meting Bovenrand Onderrand Linkerrand Rechterrand 
1,0 0,0 2,0 -3,0 5,5 
2,0 -3,0 4,5 -1,0 5,0 
3,0 -2,0 5,0 -1,5 0,5 
4,0 0,0 1,0 0,0 4,0 
5,0 0,0 2,0 0,0 -1,0 
6,0 0,0 -0,5 0,5 -5,0 
7,0 -2,0 2,0 1,0 -6,0 
8,0 0,0 -1 ,5 1,0 2,5 
9,0 -1,5 0,0 0,5 -6,5 
10,0 -1,5 0,0 1,0 -3,0 
11,0 0,0 2,0 1,0 -4,0 
12,0 -4,0 3,0 -1,0 -5,0 
13,0 0,0 2,5 1,5 -2,0 
14,0 -1,5 -1,5 3,0 -3,5 
15,0 -0,5 0,5 3,0 9,5 
16,0 0,0 0,0 2,5 -6,0 

E.W,M. Tillemans 



Atstudeerrapport ' het beheer baar mo t ren van m tse lwerkkaders' TUle 
Analyse van de meetresultaten: 
Op 18 februari 2008 zijn de 16 kruispunten ingemeten. Naar aanleiding van dit veldonderzoek 
kan worden geconcludeerd, dat de meetopstelling goed functioneert. Behalve dat de foto's 
haarscherp zijn, is de meetopstelling zelfs op een hoogte 8 meter goed hanteerbaar. 

1.1.1 Wat is de breedteafwijking van de voegen? 

Tests of Normality 

Koln1ogarov-Smfrr-ov3 S!la:>:ro-Wilk 
Statistic I dl I Sig. Statis:ic I dl I Sig. 

TOTVOEG ,088 1 641 ,200' .970 1 64 1 .123 

*. Thls iS a lav,'er baund af the true s.gnlficance. 

a. Lill efors Sig'icance Co ecticn 

Normal Q-Q Plot of voegbreedte 
22 

D 

20 / 
18 " a ,,-' 

Q) 16 
::J 
(ij 
> 14 
(ij 

E .. 
~ 12 

'0 
Q) D 

~ 
10 / 

a 
X 

8 UJ 

8 10 12 14 16 18 20 22 

Observed Value 

Deseriptive Statisties 
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Statis:ic S:atisli'c Statiste Sta!istlc Std . Error Statis:ic Slatisf c 

voegt)reed te 64 10,5 20.5 15,484 ,332 2,6547 
v aJf!1 N (lisho;'ise) 64 

Figuur D.2: Normalitei ttoets van de breedteafwijking van de voegen incl . data-a alyse 

In bovenstaande Q-Q plot is de data uit de steekproef uitgezet langs een rechte lijn . Op de 
horizontale en verticale as zijn de verschillende klassen uitgezet. Uit deze grafiek is af te 
leiden dat deze steekproef bij benadering normaal verdeeld is. Ook uit kolmogorov- en 
Shapiro-toets blijkt dat deze steekproef normaal verdeeld is (significantie ~ 0,05). 

7,ID47 

In totaal iijn er 64 voegbreedtes opgemeten met een steekproef gemiddelde van ~ 15,5 mmo 
Verder is uit de onderste tabel af te lezen dat de maximum voeg breedte 20,5 ~ 20 mm en de 
minimum voegbreedte 10,5 ~ 10 mm bedraagt. Uitgaande van de ontwerpmaat van 15 mm 
bedraagt de maximale breedteafwijking van de voegen::!: 5 mmo 

E.W.M . n llemans 



Afstudeerra pport ' het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' U/e 
Is het steekproefgemiddelde een betrouwbare puntschatter voor het bepalen van het 
populatie gemiddelde? Belangrijk hierbij is, in hoeverre de resultaten van de steekproef door 
toeval vertekend zijn. Dit wordt uitgedrukt middels de standaardfout. Deze standaardfout 
wordt vooral bepaald door de omvang van de steekproef. Hoe kleiner de steekproef, hoe 
groter de standaardfout. In dit geval betreft het maar 64 metingen. Daarom kan hier alleen 
met 95% zekerheid worden gezegd, dat de gemiddelde populatie voeg breedte tussen 14,8 en 
16,2 mm ligt (het steekproef gemiddelde plus of min 2 maal de standaardfout). Om een 
nauwkeurigere uitspraak over te doen, zijn meer metingen vereist. 

1.1.2 Hoe groot zijn de vlakwisselingen ? 

Tests of Normality 

KOlmOQorov-Smimov a 
Shapiro-"'~Jilk 

SEatistic I d ~ I Sig. Statistic I df I Sig. 
TOT\-'lAK ,D68 I 4.3 I ,200' ,984 I 48 I .763 

*. This is a IO'II,'er nound of (he frue sI( nificance. 9 
a. lilhe ars Significance Correction 

Normal Q-Q Plot of vlakwisseling 
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Figuu r D. 3 : Norm li ei stoets van de v lakwisselingen 

Gelet op bovenstaande normaliteitstoetsen (kolmogorov & shapiro) en de Q-Q plot kan worden 
geconcludeerd, dat de steekproef normaal verdeeld is. 

E.W.M. Ti llem ans 
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Figuu r D.3 . Box pl ot van de v lakwIsse lingen 

Uit de data-analyse komt naar voren dat de gemiddelde vlakwisseling van de steekproef 1,25 
mm bedraagt. Echter door het geringe aantal metingen, kunnen er geen nauwkeurige 
uitspraken worden gedaan over het populatiegemiddelde (et cetera). 
Het geringe aantal metingen speelt ook een rol bij de vorm van de boxplot (bij een normale 
verdeling is de vorm van de boxplot symmetrisch) . De vlakwisseling van 8 mm is geen 
'outlier' en valt dus binnen steekproef. De verwachting is dan ook dat de vlakwisselingen zich 
tussen de ± 8 mm zullen bevinden. Dit in tegenstelling> tot het huidige minimum van - 5 mmo 
Daarom wordt als grens voor de maximaal toelaatbare vlakwisselingen ± 8 mm aangehouden. 

EW.M. Till emans 
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1.1.3 Hoe groot zijn de randwisselingen? 

Tests of Normality 

KolmoQorov-Smim ova ShaDiro-W,Il ~, 

St3tistic I df I Sil"'. 
, 

Statis:ic I df I Sig. 
randwisselin~ .113 I e4 I ,043 I ,971 I 5.4 I ,140 

.. . . 
a. lIllle'ors Slgnt~lcance Con ection 

randwisseling 

Normal Q-Q Plot of randwisseling 
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Figu r 0 .4 : Normalite itstoets van de randwIsselingen 

Alle drie de indicatoren (Q-Q plot, shapiro & kolmogorov, zie figuur 0.4) voor het aanduiden 
wanneer er sprake is van een normale verdeling, geven aan dat hier sprake is van een 
normale verdeling. 

E.W.M Tillemans 
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Figuur D. 5 : Boxp lot en data-analyse van de ra ndw isse lmgcn 

Error 
,3664 

Std. 
Statisl ic 
2,93099 

Uit de data-analyse komt naar voren dat de maximale en minimale randwisselingen, 
respectievelijk 9,5 en -6,5 mm zijn. Echter de boxplot wijst uit dat beide waarden buiten deze 
steekproef vallen. De IQR (snorharen van de boxplot) loopt namelijk van -6 tot 6 mmo Dit 
laatste is ook goed zichtbaar in onderstaand histogram. De maximaal toelaatbare 
randwisseling bedraagt ± 6 mmo 

4 ,0 0.0 4,0 B.O 

Fig uur 0 .6: Histogram va n de randWIssel ingen 

E.W.M. Tillemans 
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Bijlage E: 
• Relevante maatkenmerken van één metselwerkkader 

\ 
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Kromming uit het vlak 
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Scheluwte Dikte afwijking Breedte/hoogte afwijking 

Figu ur F.l: Relevante maatkenmerken van éé n metse lwerkkader 

E.W .M . Ti llema s 
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Bijlage F: 
• Morfologische overzichten van concept 1 

E.W.M . Til1emans 



AfslLJdeerra pport 'he beheersbaar monteren van metselwerk kaders ' 

Positioneerpunt 1 
Positioneerpunt 1 is een afhankelijk gestelde aanslag voor de 

hoogterichting. Het referentiepunt bevindt zich op het 
naastgelegen kader. Het idee bij dit positioneerpunt is : " een 

handje op de buurman". Dit betekent, dat het te monteren 

element aan de linkerzijde rust op de buurman. 

De locatie van pp/rf-punt in de voeg krijgt in dit geval de 

voorkeur boven een locatie in spouw . Dit omdat deze laatste 

optie meer omslachtig is, dus duurder. 

Structuurlijn 1.1 heeft twee voordelen boven structuurlijnen 
1.2&1.3: 

- zwaartekracht is gratis (goedkope oplossing); 

- meest eenvoudige oplossing . 

Fig uur G.1 : Morfo log isch overzich t posit ioneerpu nt 1 
van co cept 1 

Positioneerpunt 2 
Positioneerpunt 2 is een afhankelijk gestelde aanslag voor de 
diepterichting ten opzichte van het linker naastgelegen 

metselwerkkader. 

Structuurlijnen 2.1, 2.2 en 2.3 vallen af omdat de locatie van het 
RF/PP-punt samenvalt met die van positioneerpunt 1. Daarom 
wordt voor de locatie van het RF/PP-punt gekozen voor de 

spouw . 

Het voordeel van structuurlijn 2.4 boven 2.5 en 2.6 is dat fixeren 

middels wrijving een goedkope en eenvoud ige oplossing is. 
Zowel de objectverbinding als de centrering vereist meer 

materiaal en zijn dus duurder. 

I Concept 1 
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Figuur G.2: Morfolog isch overz ich t positioneerpun t 2 
va concept 1 

E. W.M. Tillemans 
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Positioneerpunt 3 
Positioneerpunt 3 is een onafhankelijk gestelde aanslag voor de diepterichting ter plaatse van 

de rechter bovenhoek van het metselwerkkader, Doordat het een onafhankelijk gestelde 
aanslag op de achterliggende betonconstructie betreft, ligt het voor de hand dat de locatie van 

het RFjPP-punt in de spouw bevindt. Minder omslachtige oplossing. Er hoeft in dat geval een 

kortere afstand overbrugt te worden dan bij een oplossing in de voeg. Concreet zijn drie opties 

mogelijk. Per structuurlijn zijn de eigenschappen beknopt weergegeven . De structuurlijn met 
de minste negatieve eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval is dat 

structuurlijn 3.3. 

Eigenschappen structuurlijn 3.1: 
+ wrijving is gratis; 

+ stelmaatcorrectie mogelijk; 
+ eenvoudige oplossing; 

+ bereikbaarheid is goed; 
+ te combineren tot 2D-punt; 
- geen tijdelijke fixatie op definitieve positie hierdoor kan 

het element tijdens het positioneren los komen van de 
aanslag. 

Eigenschappen structuurlijn 3.2: 

+ stelmaatcorrectie is mogelijk; 
+ bereikbaarheid is goed; 
+ wel tijdelijke fixatie; 
- moeilijk te combineren tot 2D-punt; 
- extra handeling voor def. Fixeren: omschlachtig . 

Structuurlijn 3.3: 

+ geen extra handeling voor het def. Fixeren; 
+ stelmaatcorrectie mogelijk: 
+ eenvoudige oplossing : 

+ bereikbaarheid is goed: 
+ te combineren tot 2D-punt: 
+ wel tijdelijke fixatie . 

Concept 1 

l.o<:1II. {' 
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rl)~1t 

Figuu r G .3: MO I'folog isch ove.rzicht posilioneerpun t 3 
van conc pt 1 

Positioneerpunt 4 
Positioneerpunt 4 is een onafhankelijk gestelde aanslag voor de hoogterichting ter plaatse van 

de rechter bovenhoek van het metselwerkkader. Doordat het een onafhankelijk gestelde 

aanslag op de achterliggende betonconstructie betreft, ligt het voor de hand dat de locatie van 
het RFjPP-punt in de spouw bevindt (zie ook positioneerpunt 3). Per structuurlijn zijn de 

eigenschappen beknopt weergegeven. De structuurlijn met de minste negatieve 

eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval is dat structuurlijn 4.1. 

E. W.M. Til lemans 
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Eigenschappen structuurlijn 4.1: 

+ tijdelijk fixeren door zwaartekracht; 

+ zwaartekracht is gratis; 

+ meest eenvoudige oplossing; 

+ goed te combineren tot 2D-punt. 

Eigenschappen structuurlijn 4.2: 

+ tijdelijk fixeren door boutverbinding; 
- boutverbinding vereist extra materiaal; 

- lastig te combineren tot 2D-punt; 

Concept 1 

Loc~ t 
RF/PP· plJnt 

Vorm .an~lag 

- def. Fixeren vereist extra handeling (aandraaien moer). 

Eigenschappen structuurlijn 4.3: 
+ tijdelijk fixeren door centering; 

+ goed te combineren tot 2D-punt; 
- voor het realiseren van centering is meer materiaal 
vereist dan structuurlijn 4.1. 

Positioneerpunt 5 
Positioneerpunt 5 is een onafhankelijk gestelde aanslag 
voor de langsrichting ter plaatse van de bovenrand van 

het metselwerkkader. Doordat het een onafhankelijk 
gestelde aanslag op de achterliggende betonconstructie 
betreft, ligt het voor de hand dat de locatie van het 
RF/PP-punt in de spouw bevindt (zie ook positioneerpunt 
3). Per structuurlijn zijn de eigenschappen beknopt 
weergegeven. De structuurlijn met de minste negatieve 
eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval 

is dat structuurlijn 5.3. 

Eigenschappen structuurlijn 5.1 : 

+ zwaartekracht voor def. fixeren is gratis; 
+ eenvoudige oplossing; 
+ te combineren tot 2D-punt; 
- geen tijdelijke fixatie op definitieve positie, hierdoor 

kan het element tijdens het positioneren los van de 

aanslag komen. 

Eigenschappen structuurlijn 5.2: 
+ wel tijdelijke fixatie; 

- moeilijk te combineren tot 2D-punt; 
- extra handeling voor def. Fixeren; 

- meer materiaal vereist, dus duurder. 

Eigenschappen structuurlijn 5.3: 

+ geen extra handeling voor het def. Fixeren; 
+ eenvoudige oplossing; 
+ te combineren tot 2D-punt; 

+ wel tijdelijke fixatie . 

E. W.M. Tillemans 
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Positioneerpunt 6 
Positioneerpunt 6 is een afhankelijk gestelde aanslag voor de diepterichting ten opzichte van 

het onderliggende metselwerkkader. Rekening houdend met het feit dat uitsluitend volle 

metselwerkkaders gemonteerd worden, is deze aanslag na het positioneren niet meer 
bereikbaar. Hierdoor valt de objectverbinding automatisch af. Van de overgebleven 

structuurlijnen zijn beknopt de eigenschappen weergegeven . De structuurlijn met de minste 

negatieve eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval is dat structuurljjn 6.3. 

Eigenschappen structuurlijn 6.1: 

+ zwaartekracht voor definitief fixeren is gratis; 

+ eenvoudige verbinding; 
+ het kantelmoment zorgt voor tijdelijk fixatie; 

- door de beperkte voegbreedte is het dimensioneren van 
een gestelde aanslag met stelmaatcorrectie een complexe 

opgave . Om nog maar te zwijgen over het hanteren van 
deze aanslag tijdens de uitvoering. 

Structuurlijn 6.2: 
+ geen extra handeling voor definitief fixeren; 

+ tijdelijk fixeren door centering; 
- centering vereist meer materiaal dan enkelvoudige 

aanslag; 
- door de beperkte bereikbaarheid moet de centering 
zelfzoekend zijn 
- door de beperkte voegbreedte is het dimensioneren van 
een gestelde aanslag met stelmaatcorrectie een complexe 
opgave. Om nog maar te zwijgen over het hanteren van 

deze aanslag tijdens de uitvoering. 

Structuurlijn 6.3: 
+ zwaartekracht voor definitief fixeren is gratis; 

+ eenvoudige verbinding; 
+ het kantelmoment zorgt voor tijdelijk fixatie; 

+ stelmaatcorrectie mogelijk; 
+ dimensionering en gebruik van de aanslag geen probleem; 
- meer materiaal vereist dan bij structuurlijn 6.1. 

Concept 1 

Loc:ati~ 
RFiPP-pUnt 

Vorm aans\ag 

Deflnlti~f 
fIxeren 

definItieve 
positie 

Structuurlijn 6.4: 

+ geen extra handeling voor definitief fixeren; 
+ tijdelijk fixeren door centering; 

Figuu r G.6 : Morfolog isch overzicht posit io eerp t 6 
van concept 1 

+ stelmaatcorrectie mogelijk; 

- centering vereist meer materiaal dan enkelvoudige aanslag; 
- door slechte bereikbaarheid dient de centering zelfzoekend te zijn. 

E.W .M. Ti llemans 
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Bijlage G: 
• Morfologische overzichten van concept 2 

In tegenstelling tot concept 1 (waar ieder positioneerpunt uniek is), is bij concept 2 sprake 
van identieke positioneerpunten. Zo zijn positioneerpunten één en vier en positioneerpunten 
twee en drie identiek aan elkaar. Deze worden dan ook per paar behandeld. 
Om verwarring te voorkomen met concept 1, zijn de struetuurlijnen van concept 2 per 
positioneerrichting geordend: structuurlijn H.1 voor de hoogterichting, L.1 voor de 
langsrichting, et cetera. 

E.W.M. Tlilemans 
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Hoogterichting 
Positioneerpunten 1 en 4 zijn beide een onafhankelijk gestelde aanslag voor de hoogterichting 

ter plaatse van de linker/rechter bovenhoek van het metselwerkkader. Doordat het een 

onafhankelijk gestelde aanslag op de achterliggende betonconstructie betreft, ligt het voor de 
hand dat de locatie van het RF/PP-punt in de spouw bevindt. Deze oplossing is immers minder 

omslachtig dan een oplossing in de voeg. Per structuurlijn zijn de eigenschappen beknopt 

weergegeven. De structuurlijn met de minste negatieve eigenschappen heeft de voorkeur 

gekregen . In dit geval is dat structuurlijn H.l. 

Eigenschappen structuurlijn H.l: 

+ tijdelijk fixeren door zwaartekracht; 

+ zwaartekracht is gratis; 
+ meest eenvoudige oplossing; 
+ goed te combineren tot 2D-punt. 

Eigenschappen structuurlijn H.2: 

+ tijdelijk fixeren door boutverbinding; 
- boutverbinding vereist extra materiaal; 
- lastig te combineren tot 2D-punt; 
- definitief fixeren vereist extra handeling 

(aandraaien moer). 

Eigenschappen structuurlijn H.3: 
+ tijdelijk fixeren door centrering; 
+ goed te combineren tot 2D-punt; 
- voor het realiseren van centrering is meer 
materiaal vereist dan structuurlijn 4.1. 

E.W.M. Til lemans 
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Diepterichting 
Positioneerpunten 2 en 3 zijn een onafhankelijk gestelde aanslag voor de diepterichting ter 

plaatse van de beide hoekpunten aan de bovenzijde van het metselwerkkader. Concreet zijn 

voor beide positioneerpunten drie opties mogelijk. Per structuurlijn zijn de eigenschappen 
beknopt weergegeven. De structuurlijn met de minste negatieve eigenschappen heeft de 

voorkeur gekregen. In dit geval is dat structuurlijn D.3. 

Eigenschappen structuurlijn D.l: 
+ wrijving is gratis; 

+ eenvoudige oplossing; 

+ bereikbaarheid is goed; 
+ te combineren tot 2D-punt; 
- geen tijdelijke fixatie op definitieve positie, 

waardoor het element tijdens het positioneren kan 

los komen van de aanslag. 

Eigenschappen structuurlijn D.2: 

+ bereikbaarheid is goed; 
+ wel tijdelijke fixatie; 
- moeilijk te combineren tot 2D-punt; 
- extra handeling voor definitief fixeren: 
omslachtig. 

Structuurlijn D.3: 
+ geen extra handeling voor het definitief fixeren; 
+ eenvoudige oplossing: 
+ bereikbaarheid is goed: 
+ te combineren tot 2D-punt: 

+ wel tijdelijke fixatie. 

Çoncept:z 
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Figuu r H 2: - arfologisch overzIcht 
positioneerpunten 2 & 3 van concept 2 

Ook positioneerpunt 6 is een onafhankelijk gestelde aanslag voor de diepterichting. Met als 
locatie het midden van de onderrand van het metselwerkkader. Rekening houdend met het 
feit dat uitsluitend volle metselwerkkaders gemonteerd worden, is deze aanslag na het 

positioneren niet meer bereikbaar. Hierdoor valt de objectverbinding automatisch af. Van de 

overgebleven twee structuurlijnen zijn beknopt de eigenschappen weergegeven. De 
structuurlijn met de minste negatieve eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval 
is dat structuurlijn D.1. 

Structuurlijn D.l: 
+ zwaartekracht voor definitief fixeren is gratis; 

+ eenvoudige verbinding; 

+ het kantelmoment zorgt voor tijdelijk fixatie; 

+ dimensioneren en gebruik van de aanslag geen probleem; 

E. W.M. Tl il emans 
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Structuurlijn D .3: 

+ geen extra handeling voor definitief fixeren; 

+ tijdelijk fixeren door centrering; 
- centrering vereist meer materiaal dan enkelvoudige aanslag; 

- door slechte bereikbaarheid dient de centrering zelfzoekend te zijn. 

Langsrichting 

TUle 

Positioneerpunt 5 is een onafhankelijk gestelde aanslag voor de langsrichting ter plaatse van 

de bovenrand van het metselwerkkader. Doordat het een onafhankelijk gestelde aanslag op de 

achterliggende betonconstructie betreft, is gekozen voor een locatie in de spouw. Hierdoor zijn 

drie opties mogelijk. Per structuurlijn zijn de eigenschappen beknopt weergegeven. De 

structuurlijn met de minste negatieve eigenschappen heeft de voorkeur gekregen. In dit geval 
is dat structuurlijn L.3. 

Eigenschappen structuurlijn L.l: 
+ zwaartekracht voor definitief fixeren is gratis; 

+ eenvoudige oplossing; 
+ te combineren tot 2D-punt; 
- geen tijdelijke fixatie op definitieve positie, 
hierdoor kan het element tijdens het positioneren los 
van de aanslag komen. 

Eigenschappen structuurlijn L.2: 
+ wel tijdelijke fixatie; 
- moeilijk te combineren tot 2D-punt; 

- extra handeling voor definitief fixeren; 
- meer materiaal vereist, dus duurder. 

Eigenschappen structuurlijn L.3: 
+ geen extra handeling voor het definitief fixeren; 

+ eenvoudige oplossing; 

+ te combineren tot 2D-punt; 
+ wel tijdelijke fixatie. 

E.W .M. T illemans 

Concept :2 

':".::111 ' 

R;::'irp J- rt 

p('f ,nlt<.: 
rix . ron 

aer nUl.'\'è 
MsiU., 

~ ___ ------t:. -----

Fig ur H.3: Morfolog isch overzich t 
posi tion erpun t 5 van concept 2 



Afstudeerrapport ' et beheersbaar monteren van metselwerkkaders' TUle 

Bijlage H: 
• Calculatie bestekspost 25.32.90 

E. W.M. Tili ernans 



Afstudeerra pport 'het beheersbaar rIl onteren van metselwerkkaders' 

Huidige montagemethode lengte 
Console (verzinkt) 2 st 
leveren en boren chemisch anker 4 st 
subtotaal Der kader 
Totaal 432 st 

Concept 1 lengte I 

hoekllj:n 150x100x10 mm 0,13 
strip platstaal 40 x 10 mm 03 
strip platstaal 50 x 8 mm 04 
strip platstaal 40x3 mm 01 
strip platstaal 65 x 8 mm 005 
rondstaal 20 mm 0,3 
Inbusbout 2 st. 
zeskant bout M20 verzinkt 3 st. 
zeskant moer M20 verzinkt 3 st. 
zeskant bout MlO verzinkt 1 st 
leveren en boren chemisch anker 2 st 
subtotaal per kader 
Totaal 432 st. 

Concept 2 lengte 
hoekli'n 150x100x10 mm 0,13 
C-proflel 80x45x8 mm 0,2 
strip platstaal 40 x 10 mm 0,2 
strip platstaal 50 x 8 mm 0,2 
strip platstaal 40x3 mm 01 
rondstaal 20 mm 0,6 
zeskant bout M20 verzinkt 3 st. 
zeskant moer M20 verzinkt 3 st. 
zeskant bout M 10 verzinkt 2 st. 
leveren en boren chemisch anker 4 st 
subtotaal 'per kader 
Totaal 432 st. 

Uitgangspunten [bron:Normteq]: 
Eenheidsprijs per kg staal (verwerkt) = € 3.· 
Eenheidsprijs 2 lagen poedercoaten = € 151m2 
Eenheidsprijs verzinken = € O.60/kg 
leveren en aanbregen chemisch anker € 14,40/st 

I 
Kg/staal staal m2 coaten verzinken Eenheidsprijs 

( 40,00 
( 57,60 
( 97,60 

C 42.163 

Kg/staal staal m2 coaten verzinken Eenheidsprijs 
247 ( 7,41 0,31 ( 148 ( 8,89 
040 ( 1 20 0,5 ( 7,50 ( 8,70 
126 ( 3,78 0,16 (076 ( 4,54 
0,01 ( 0,03 0,01 ( 0,15 ( 0,18 

0,2 ( 0,60 0,026 ( 0,39 ( 0,99 
( 0,00 0,19 ( 0,00 ( 0,00 

(320 
(400 
( 2,32 
( 1,29 

( 28,80 
( 62,91 

C 27.176 

Kg/staal staal m2 coaten verzinken Eenheidsprijs 
2,47 ( 7,41 0,31 ( 1,48 ( 8,89 
1,74 ( 5,22 0,22 ( 1,04 ( 6,26 
0,25 ( 0,75 0,08 ( 1,20 ( 1,95 
0,63 ( 1,89 0,08 ( 0,38 ( 2,27 
0,01 ( 0,03 0,01 ( 0,15 ( 0,18 
1,48 ( 4,44 0,19 ( 0,89 ( 5,33 

( 3,40 
( 2,32 
(235 

(5760 
(9055 

C 39.118 

Kostenvergelijk concepten 1 en 2 met huidig ontwerp 

€ 45,000 

€ 40,000 
€ 39, 

€ 35,000 

€ 30,000 

., € 25,000 'e 
::J 

€ 20,000 w 

€ 15,000 

€ 10,000 

€ 5.000 

€O 
Kostenvergelijk op basis van bestekspost 25,32.90 

Figuu r 1.1 : Calculatie bestekspost 25 .32 .90 

E,W.M Till emal15 

EJ Huidige montagemethode 

• Concept 1 

o Concept 2 

'U/e 



Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren v n metselwerkkaders' TUle 

Bijlage I: 
• aangepaste werkbegroting van het productiedeel metselwerkkaders 

E. W.M. Tillema ns 



Werkbegroting productiedeel metselwerkkaders K&.E op basis van concept 1 

code omschrijving hoeveelheid eenheid manuren materiaal onderaan. 
C 36 

~:.41.11-b metsel .... erk in RVS kaders 1400 m~ (; ~~.150 OD I C 85.4:.D.GO 
22.41.90 l ijmmoItel 14 ton (; ~.830,OD 
~2 . 41.90 ll'l.uyr liJmpelTlpen :;: ~t. per pleeg ~O wJ< 
22.41.90 Ihuur steenzaagmachine ~o wk 
~2.83 :peu· .... !:·ola~ie mUDan 1400 Im2 (: 9.240 00 (: 4.62~ 00 
::.90 :endzimir gezette staalplaat 576 mi 4:' (; 3.456,00 
22.90 speu· .... ankers beren 5600 st (; 2.1:8,00 (. 5.040,O~ 
~5.32 . 3~-b stalen kaders o-I(te S mm 43~ st (; 314.781,4:> 
~5, 3~.3::-b monteren frames Inci. kèlntelen 1400 m2 1050 
25.3::.90 le .... eren ~boren cl1emische ankers 1984 st i::cI. (; 28.569 60 
25.3 :!.90 leveren IVS ccns~les 992 st C 10.548,40 
30.30.001 kraankO'sten 30 tons mot> e e kraan 160 uur 
30.60.001 'chaarhoo';iwerker :0 wk 
70.::::::.004 systeemsteiaer tbv metseltent :::0 wk 
70.:::::: .900 Dekkleed tbv m etseltent 50!) m::: 
70.:::.900 heteluchtkanon :0 W)( 

Subtotaal 1400 m::: 1050 (: 369.133.S0 (: l:::3.6:9.6Q 

Totaal met:;elwerkl.:aders 

10,75 (rr .u.lm2) 

datum 

materieel 

( 1.:1:0.00 I 
{ 94'::.00 

( g.950.IJO 
{ 18.000.0C 

(; 5.5(!·O.·J Q 
{ ::70.·~·O 

~ 1.:50 GC~ 

(: 36.040.Ca 

23-10-~008 

totaal 

(; 109.550 .00 
(4.83000 
( 1.120.00 

(; 940,{)0 
C 13.360,00 

C 4.968,00 
e 7.168,00 

~ 314.78 040 
(. 37.600,00 
(; 28.569 60 
(; 10.548, 40 

(. 8.960 00 
( 18.000.00 

( . 5.500 CO 
(; ::70.00 

(.1. 250 00 

( : 566.115,40 

(: 568.115 40 

CT 
r1l 

< 
ru 
::J 

c 



Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders ' TUle 

Bijlage 1: 
• SADT-schema's 'beheersbaar monteren metselwerkkaders' 

A) lijmen metselwerkkaders; 
B) kantelen kaders; 
C) staalplaat monteren; 
D) hoeklijn monteren; 
E) stalen strip stellen; 
F) UNP monteren; 
G) Kaders monteren 

E W.M 1 illemans 



Lege kaders 

E. W.M. rilleman 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders l 

• Lagenmaat 54 .29 mm 
• Stootvoeg breedte 4mm 
• Type kader 

• Baksteen handvorm LF 50 purple 
• Stalen kaders gecoated RAL 9007 
• Omnifix PVM antraciet Kaders gevuld 
• Lijmankers 
• Stalen binnenhoeken 

• Metselbokken • 2 Metselaars 
• Metselprofielen • Opperman 
• Schraagsteiger 

Productieplanning voor locatie op metselbok 
• Merk kader 

Kader stellen 

• Venijker • Machinist 
• Metselbokken • 2 timmerlieden 
• Metselprofielen 

uitgezet 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

Lijm 

• Mengmachine • opperman 
• Water 
• Maatbeker 

• Baksteen LF50 handvorm 
• Lijmankers 
• stalen binnenhoeken 

Deelproces A: Lijmen Metselwerk 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Productieplanning 

• Metselkoord • 2 Metselaars 
• Troffel • 1 Opperman 
• Lijmspuit 
• Zaagmachine 

• Handvorm LF50 
• Lijmankers 

• 

reed 

'--~12e slag verlijmen 

• stalen binnenhoeken 

• Metselkoord 
• Troffel 
• Lijmspuit 
• Zaagmachine 
• Schraagsteiger 

2 dagen uitharden 

• 2 Metselaars 
• 1 Opperman 

Ie 

DHlpfoc" G: 
~fftOtIWot •• 



• Uitgehard kader 
• Vulhoul 

,/ 
,/ 

Uiigehard kader --.lF'rol'lelj~ 

Hulp 

E.W.M. nllemans 

Afstudeerrapport het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Gevelaanzichten 
NormTEQ 

• Kanleltafel 
• Verrijker • Hulp 

_ .... r-.Verticaal kader 

Hijs instructieliideo 

los 
• Verrijker • Machinist 
• Hljsstrop • Hulp 

• Verrijker 
• HIjsstroppen 

• Machinist 
• Hulp 

Deelproces B: Kantelen Kaders 

Kantel inslructievideo 

Kanlel inslrudievideo 

• Kantellafel Hulp 
• Trapladder 

Kantellafel Hulp 

• Opslagbokken • Machinlsl 
• Verrijker • Hulp 
• Hijskelling 

U/e 

Dntpoc"G: ---_. 

Gereed om te hangen 



Ruwbouw gereed 

E.W.M. TlIlemans 

• Sendzimir verzinkte staalplaat 
• Betonpluggen 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• 1-meter-peil 
• Details K&E 

Naden afgewerkt 

• 2 Timmerlieden 
• 1 Maatvoerder 
• 1 Dakdekker 

8eheentN.r Monl.r.n 
"'ta.~k.de ... 

• Boormachine o.t4procn D: 

• Accu-boor 
• Lijm-föhn 

Total 
Total Station • Maatvoerde, 

• Timmerman 

• 1 m uit de boven- en 
onderrand van de betonwand 

ingeregeld 

• Schaarhoogwerker 
2 timmerlieden 

• Smetkoord 

per wand 

• Detailboek Bonnema 
• Hoogte maat is hart verankering staalplaat 

Staalplaat 
maatvoeren 

• Schaarhoogwerker 
• Smetkoord 

C.3. 

• Sendzimir verzink1e staalplaat 

Hoeld."r'I'IO ...... aon 

• Detailboek Bonnema 

• Betonpluggen • Stortnaden 

• Schaarhoogwerker 
• Boormachine 2 Timmerlieden 

• Knipschaar 
• Accu-boor 

• EPDM-folie 
• Voorstrijkmiddel 

• Schaarhoogwerker 

Deelproces C: Staalplaat Monteren 
• Lijm-föhn 

Uje 

Naden afgewerkt 

Dakdekker 



• Coórdlnëtleo booranker 
• Coördm31en hoeklijn 
• Details Bonnema 

Naden afgewerkt 

• Schi!arfloogwerl<er • 1 Stelleur 
• Tolal Station • 2 ~,,1etsel.aars 

(robotic) 
Pnsmastabef 
BOOO11achine 

otal .tallOn opstellen 
• Accu-boor 

Coördinaten boorankers 

t Total stal"", ingeregeld 
T otat Station 
(robotic) 

1 Sl.fleur r------..L. .......... ,...,_.~~ 

E.W.M. Tillemans 

• T elsl stalion 
(robo/ic) 
Schaarhoogwerker 

1 Maatvoerder 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Markeringen op betonwand 

0.3. 

Gaten horen 0 14 mm: diep 110 m"1 

Berekening NormTEQ 
Ulthardtijd 2 uur 

• Schaarhoogwerker 
• MorteJspuii 

1 Stelleur 

• L 150.75.10 mm 
• 4xM16fTl()8r 

4. M16 vulring 

Deelproces D: Hoeklijn monteren 

2Di3O-posHioneerpunt Concepl 2 

• Schaarhoogwerker 1 Stelleur 
• Accu-boor 

• CoördinatIen hoeklijn 
Meetnauwkeurigheid < +/. 2 mm 

Vulplaten -+ 

Schaamoogwer1<er 
• Tetal statten 

(robobc) 
• Prismastalîef 
• Accu-boor 

t Slotlleur 

• Mupan façade 100 mm 
• Rozetten 

Ie 

Start stellen aanslagen 

• Schaarhoogwer1<er 2 Metselaars 
• Duimstok 



Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders ' 

• Coördinaten stalen strip 
• 2D/3D-positioneerpunt bij concept 2 

E_ 

Hoeklijn gemonteerd Stalen strip stellen Start monteren UNP 

• Vrije standplaats bepalen 
• Terug meten naar bekende punten 
• Meetonnauwkeurigheid < +1- 2 mm 

Hoeklijn Total station opstellen 
gemonteerd 

t 
• Total Station 

(robotic) 

E.W.M. Tillemans 

• Strip 40x80x8 mm 
• 1 x M16 moer 
• 1 x M16 Bout 
• 2 x M16 vulring 

t 
• Schaarhoogwerker 
• Total Station 

(robotic) 
• Reflector 

2D/3D-positioneerpunt 
concept 2 

Strip bevestigen 

t 
• Schaarhoogwerker 1 Stelleur 
• Bahco/steeksleutel 

1 Stelleur 

Strip bevestigd 

Eenmalig hoogte verschil 
tussen reflector en bovenzijde 
rijgpen bepalen en vastleggen 

in intern geheugen T otal Station 

Reflector 
positioneren 

t 
• Schaarhoogwerker 
• Reflector op rijgpen 

geschroefd 

1 Stetleur 

Deelproces E: Stalen strip stellen 

Coördinaten stalen strip in 
geheugen Total Station 

Stalen strip stellen 

E.4. 

Beheenb • ., MotIteren 
Metsetw.rtr:k.1Iders 

Aanslag gepositioneerd 

I I .::.~.::.· 

• Schaarhoogwerker 
• T otal Station 

(robotic) 

1 Stelleur in X,V,l riChtinrg ______ "., ........... ",..~ 

t 
• Schaarhoogwerker 1 Stelleur 
• Bahco/steeksleutel 

Ie 

Start stellen UNP 



I"Jtllilnlwto 
.'9 mmT1r .. 

E.W.M. Tillemans 

elal slAlten oDS1e11€' 

• r otal latc n 
Itabr.l",) 

• UNP (l.~ B '''''' 
.lji lGtoJl 

• 1 X';, (1. H!'*-r 

M'uvlilinll 

Afstudeerrapport het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• çoQrtll"~"'n U . 
• m pclIàho,OIl 'l"'!nl _ ~ Ifr.pt u.j ~ 2 

• &:ftl ö1 f1'fGctgU~rMI" • 1 ~liJl.. rt:1tJI 
• T VliiII SI<J1in • 1 · \911 .... 

!robollG) 
JUf 

1 ~ It>IICerplII11 0_ Oe 
(MpterKhbno bil ~t 2 

, 
:3cnllsmoollwe11<m 1 talie>!' 

oo/'~ I .. e IJI."I 

l-Q:lMfn, ;JI dloplc bolA In 
IO 'p.m gei)QJQen l olal ta:_Gn 

• lotsl SGlIOO 
('''l:<Jh:) 

• Reftecn.";Iit;k r 

Deelproces F: UNP monteren 

y~ m:h I lepte bIJ in 1r11o'_~m 
g6M IJge c f otal Sl3t,;m 

• S(~aar ~~~ 
• T~ St.tliun 

(mlr.'if.l 
• /'\e1lacter op 

CIS,u"", I-"" I 

1 Sldh::~' 

BehMrsbiar Mont.,.n 
"et •• ~uders 

I 



Productiepi 

Vol metselwerkkader 

• Verrijker 1 Machinist 
• Rijplaten 

E.W.M. Tillemans 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

Bonnema gevelaanzichten 

• Vol metselwerkkader 
• Losse rijgpen --+1IN1ltJ8f'S monteren 

• Schaarhoogwerker • 
• Mobiele torenkraan • 
• hijsketting 

• Gevelaanzichten Bonnema 
• Montagevolgorde onder naar boven 

'--~~\ader voorhangen 

• Schaarhoogwerker • 1 Machinist 
• Mobiele torenkraan • 3 Stelleurs 
• hijsketting 

Kader in 
kraan 

metselwerkkaders 

• Naad 15 mm 
• 6 referentiepunten 

Kader 

2D/3D-positioneerpunt bij concept 2 

• Schaarhoogwerker • 1 Machinist 
• Mobiele torenkraan • 3 Stelleurs 
• hijs ketting 

Losse rijgpen 

Schaarhoogwerker 2 Stelleurs 

Deelproces G: Kaders monteren 

s.heot~M ManI.,O" 
".ta.tw.r'kk.act.,.. 

..... --+lHIISkE!thrlo los koppelen 

• Schaarhoogwerker • 1 MactJinist 
• Mobiele torenkraan • 3Stelleurs 
• Hijskelting 

UI 

OMIp'OCMG: 

"-"-' 

Metselwerkkader gemonteerd 



E.W.M. Tillemans 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• Lagenmaat 54.29 mm 
• Stootvoegbreedte 4mm 
• Type kader 

• Baksteen handvorm LF 50 purple 
• Stalen kaders gecoated RAL 9007 
• Omni1lx PVM antraciet Kaders gevuld 
• Lijmankers 
• Stalen binnenhoeken 

• Metselbokken • 2 Metselaars 
• Metselprofielen • Opperman 
• Schraagsteiger 

/ 
• Productieplanning voor locatie op metselbok 
• Merk kader 

Lege kaders -~·r\dllJ~1 stellen 

""""'IHIl"';~I uitgezet 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Verrijker • Machinist 
• Metselbokken • 2 timmerlieden 
• Metselprofielen 

Omnifix PVM 

• Mengmachine 
• Water 
• Maatbeker 

Lijm 

• opperman 

• Baksteen LF50 handvorm 
Lijmankers 
stalen binnenhoeken 

Deelproces A: Lijmen Metselwerk 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Productieplanning 

1e slag verlijmen 

A.3. 

• Metselkoord • 2 Metsela~ars 

• Troffel • 1 Opperman 
• Lijmspuit 

1e ereed 

&.heer_ba.,. Mon •• ron 
1Ief ...... k~,.. 

, DMtprK.C; 

St ........ fr.D~" -

Omnifix PVM 

Ij ........... , 1 ................ . 

• Zaagmachine 
• Handvorm LF50 

..... --+lILe slag verlijmen 

• Lijmankers 
• stalen binnenhoeken 

• Metselkoord • 2 Metselaars 

• Troffel • 1 Opperman 

• Lijmspuit 
• Zaagmachine 
• Schraagsteiger 

TUle 

~ .. G: 
K~rnonIIft" 

2 dagen uitharden 



Lege kaders 

E.W.M, Tillemans 

Afstudeerrapport 'het beheersbaar monteren van metselwerkkaders' 

• Lagenmaat 54,29 mm 
• Stootvoegbreedte 4mm 
• Type kader 

• Baksteen handvorm LF 50 purple 
• Stalen kaders gecoated RAL 9007 
• Omnmx PVM antraciet Kaders gevuld 
• Lijmankers 
• Stalen binnenhoeken 

• Metselbokken • 2 Metselaars 
• Metselprofielen • Opperman 
• Schraagsteiger 

• Productieplanning voor locatie op metselbok 
• Merk kader 

Kader stellen 

• Verrijker • Machinist 
• Metselbokken • 2 timmerlieden 
• Metselprofielen 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Mengmachine • opperman 
• Water 
• Maatbeker 

• Baksteen LF50 handvorm 
• Lijmankers 
• stalen binnenhoeken 

Deelproces A: Lijmen Metselwerk 

• Verwerkingsvoorschrift 
Omnifix PVM 

• Productieplanning 

e slag verlijmen 

• Metselkoord • 2 Metselaars 
• Troffel • 1 Opperman 
• Lijmspuit 

• 

1e 

BehNnbl., Yont.'. n 
1I.'ulwetidladlirs 

Omnifix PVM 

I I .:~.::-..:.. 

• Zaagmachine 
• Handvorm LF50 

Lijmankers 

'----+l2e slag verlijmen 

stalen binnenhoeken 

• Metselkoord • 2 Metselaars 

• Troffel • 1 Opperman 
• Ujmspuit 
• Zaagmachine 
• Schraagsteiger 

TUle 

2 dagen uitharden 



Afstudeer rapport ' et beheersbaar mo nte re n van metsel werkkaders ' 

Bijlage K: 
• prognose maatnauwkeurigheid van de aangepaste montagemethode 

E. W.M. Til lema ns 



Afstudeerrapport \ et beheersbaar monte ren van metselwerkkaders ' TUle 
Bij de prognose van de maatnauwkeurigheid van de aangepaste montagemethode is gekeken 
naar extremen. Zo heeft het berekenen, van de maatafwijking in voegbreedte tussen naast 
gelegen metselwerkkaders, weinig toegevoegde waarde. Immers bij concept 2 steunen de 
twee naast elkaar gelegen metselwerkkaders op een gemeenschappelijke aanslag. Bij de 
berekeningen is gebruik gemaakt van onderstaande tabel. Doordat bij stellen van de 
aanslagen een total station wordt toegepast, zijn de verwachte maatafwijkingen bij het stellen 
van de aanslagen zeer gering. 

Vlakwisseling tussen boven elkaar gelegen metselwerkkaders 
De vlakwisseling tussen boven elkaar gelegen metselwerkkaders is gemeten ter plaatse van 
het linkerkruispunt (zie groene cirkel ter plaatse van het rode en blauwe vlak in onderstaande 
f iguur). Het eerste gemeenschappel ijke punt is de hoogtelijn ter plaatse van de horizontale 
voeg. 

Fi guur .2 : Vlakwisseling tussen bove Ikaar gelegen met selw rkka ders 

Blauwe metselwerkkader: 
• overhalen uitzetmaat voor aanslag aan bovenzijde kader ~ Q = 3 mm; 
• stellen aanslag in y-richting ~ N = 1 mm; 
• dikte afwijking metselwerkkader ~ D = 2 mm; 
• V2 van de scheluwte metselwerkkader ~ S = 5 mmo 

E.W.M. Tillemans 



Afst-udeerrapport 'het beheersbaar monteren va metselwerkkade rs 

Rode metselwerkkader: 
overhalen uitzetmaat voor aanslag aan onderzijde kader -7 Q = 3 mm; 

• stellen aanslag in v-richting -7 N = 1 mm; 
dikte afwijking metselwerkkader -7 D = 2 mmo 

cr- = OQ1
2 + ON1

2 + 001
2 + V20S1

2 + oQ/ + ON/ + 00/ 
= (3)2 + (li + (2)2 + V2(5) 2 + (3)2 + (1)2 + (2)2 
= 40,5 

Ovvoeg = V(40,5) = +/- 6 mm 

Randwisseling tussen boven elkaar gelegen metselwerkkaders 

U/e 

De randwisseling tussen boven elkaar gelegen metselwerkkaders is gemeten ter plaatse van 
het linkerkruispunt (zie groene cirkel ter plaatse van het rode en blauwe vlak in onderstaande 
figuur). Het eerste gemeenschappelijke punt is het stramien ter plaatse van de verticale voeg. 

I 
I 

Fi guur K.3 : Randwi sseling tussen bo ven elkaar ge legen mets Iwerkkaders 

Blauwe metselwerkkader: 
overhalen uitzetmaat voor aanslag aan onderzijde kader -7 Q = 3 mm; 
stellen aanslag in X-richting -7 M = 1 mm; 

• V2 breedte afwijking metselwerkkader -7 B = 3 mm; 

Rode metselwerkkader: 
overhalen uitzetmaat voor aanslag aan onderzijde kader -7 Q = 3 mm; 

• stellen aanslag in x - richting -7 M = 1 mm; 
• V2 breedte afwijking metselwerkkader -7 B = 3 mmo 

cr- = oQ/ + OM1
2 + lhoB/ + oQ/ + OM/ + OB/ 

= (3i + (1)2 + V2(3)2 + (3)2 + (1)2 + V2(3)2 
= 28 

0vvoeg = V(28) = +/- 5 mm 

E.W .M. Tillemans 



Afstudeerrapport ' et beheersbaar mo te en van metse lwerkkaders' U/e 
Breedte afwijking van de voeg 
Deze maatafwijking is berekend voor de horizontale voeg tussen het rode en het blauwe 
metselwerkkader. Om het verloop van de voegbreedte te kunnen bepalen is de voegbreedte 
op beide hoekpunten van de metselwerkkaders bepaald (zie groene cirkels ter plaatse van het 
rode en blauwe vlak in onderstaande figuur). Het eerste gemeenschappelijke punt is het 
hoofd meetpu nt. 

O-+-----+----+---+--------+---

Flgu r K.3: Horizonta le voeg breedte a w ij king t ssen boven elkaar gelegen metselwerkkaders 

Voeg breedte afwijking linker hoekpunt: 

Blauwe metselwerkkader: 
• overhalen uitzetmaat voor stellen aanslag -? Q = 3 mm; 
• stellen aanslag in Z-richting -? 0 = 1 mm; 
• hoogte afwijking metselwerkkader -? H = 3 mm; 

Rode metselwerkkader: 
• overhalen uitzetmaat voor aanslag -? Q = 3 mm; 
• stellen aanslag in Z-richting -? 0 = 1 mm; 

cJ2 = oQ12 + 00/ + oH/ + V2 Ou 2 + oQl + ool 
= (3)2 + (1)2 + (3)2 + (3)2 + (1)2 

ovvoeg == v(29) = + / - 5 mm 

E.W.M . Tillemans 



Afstudeerrapport ' het beheersbaar monteren van me.tselwerkkaders' TUle 
Conclusie: 
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergeven van de prognose van de 
maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van aangepaste montagemethode. Tevens zijn is 
in de tabel de maatnauwkeurigheid van de gevel op basis van de huidige montagemethode 
weergegeven. 

~ 
Maatna U wkeu rig he i d Prognose 

huidige maatnauwkeurigheid 

montagemethode aangepaste 
montagemethode 

voeg breedte +/- 5 mm +{- 5 mm 

vlakwissel ing +/·8 mm +/ - 6 mm 

randwisseli ng +/- 6 mm +j- 5 mm 

Figuur K.4 ; Vergel ij king van de geprognosticeerde maatnauwkeung held van de aangepaste 
metho e en de maatnauwkeurigheid van de huidige met hode 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aangepaste montagemethode voldoet aan de vereiste 
maatnauwkeurigheid . 

E.W.M, Ti llema s 


