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Inleiding 

In deze beschrijving wordt het computerprogramma toegelicht waarmee 
kraantijd van de torenkraan kan worden berekend. Dit programma vormt 
het eindresultaat van mijn afstudeerproject. De totale afstudeer
rapportage bestaat uit drie delen: het afstudeerrapport, de bijlagenbundel 
en deze beschrijving van het Model Kraantijdbepaling. 

Het programma kan door het uitvoerende bouwbedrijf worden gebruikt 
om kraantijd te berekenen. Dit betreft de kraantijd die wordt gerealiseerd 
door de kattorenkaan . De kracht van het programma komt tot uiting 
door: 

- De eenduidige normstructuur die aan het programma ten grondslag ligt. 
- Het aantal variabelen op basis waarvan kraantijd wordt berekend . 
- De projectspecifieke berekening van kraantijd. 
- De duidelijk gedefinieerde inhoud en opbouw van kraantijd. 

Vanuit het afstudeeronderzoek is het programma ontworpen om de 
problemen met de kraantijdbepaling aan te pakken. 
In de probleemanalyse is geconcludeerd dat het ontbreekt aan een 
eenduidige normstructuur ten aanzien van kraantijd. Er bestaan in 
bouwend Nederland totaal verschillende interpretaties over de waarde, 
inhoud en opbouw van kraantijd. Hiernaast is een projectspecifieke 
toepassing met de huidige methoden voor kraantijdberekening niet 
mogelijk. 

In het programma zijn de resultaten verwerkt die voortkomen uit het 
onderzoeksgedeelte van het afstudeerproject. In het afstudeerrapport 
worden deze resultaten uitgebreid beschreven. 
Het Model Kraantijdbepaling is volledig operationeel. Dit betekent dat met 
het programma ook daadwerkelijk kraantijd kan worden berekend. 
De enige uitzondering hierop is de exacte bepaling van machinetijd 1. Dit 
onderdeel is uitgewerkt als een user-interface prototype. Op deze manier 
is een voorbeeld van het toekomstige deelprogramma gemaakt met een 
echte menustructuur maar met fictieve resultaatschermen. 

Inhoud beschrijving 

Alle functies van het programma worden in dit document beschreven . Aan de 
hand van schermafbeeldingen wordt de werking van het programma tot in detail 
uitgelegd. Onder de afbeelding van de schermafbeeldingen is voor de 
duidelijkheid een navigatiebalk weergegeven. In de rechterbovenhoek van de 
tabel is de naam van het desbetreffende hoofdscherm weergegeven. 

Bekijken 'Model Kraantijdbepaling' 

Het programma is te gebruiken met Microsoft Excel 2003 en staat op Cd - rom die 
is bijgevoegd aan de afstudeerrapportage. 

Op de Cd-rom staat het programma in de map 'Model Kraantijdbepaling'. 
Na het openen van het bestand krijgt u een veiligheidswaarschuwing . U kiest 
hier voor de mogelijkheid 'Macro's inschakelen' (Enable Macros) waarna het 
programma op zal starten . 
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Model Kraantijdbepaling 

Met het programma kan de kraantijd van de kattorenkraan, voor de 
opgegeven productie, worden berekend. Het programma bestaat uit vijf 
onderdelen : 

Hoofdmenu. 
Stap 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancycli . 
Stap 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycli. 
Stap 3: Het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd. 
Totaaloverzicht. 

Deze onderdelen zijn te bereiken via de centrale menuknoppen. Deze 
knoppen bevinden zich altijd rechts bovenaan in het scherm. Het 
programma wordt geopend in het startscherm, zie pagina 1 van de 
programma-uitleg. 

Het hoofdmenu is het centrale punt van het programma. Vanuit dit 
scherm kan worden begonnen met het berekenen van kraantijd. 
Algemene gegevens kunnen hier worden ingevoerd en de kraantijdkolom 
kan vanuit dit scherm worden bereikt. Met het doorlopen van de stappen 
1 tot en met 3 wordt deze kraantijdkolom gekwantificeerd, zie figuur 1. 
Het totaaloverzicht is een optelsom van de stappen 1 tot en met 3. De 
tijdsduur van de kraancycli, de deelcycli en de onbezette tijd worden hier 
opgeteld en overzichtelijk weergegeven. 
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Hoofdmenu 

Handtijd 1 

111 
::l 

Machinetijd 1 u 
> 

Stap 1 u 
C 
IV 
IV Handtijd 2 a.. 
~ 

Machinetijd 2 

111 Wisseling ::l 
u hijsvoorziening 

Stap 2 > u 
(U 
(U Machinetijd 3 
Q 

. ...... . 

Stap 3 Onbezet 

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

Totaaloverzicht 

Figuur 1: Opbouw 'Model kraantijdbepaling' 
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Model Kraantijdbepaling 

Start I 

Toelichting op het gebruik van de buttons en Invoervelden In dit model 

Gld. I Door op de bunons met de rode tekst te klikken wordt u stap voor stap door het programma geleid. 

BeJekanlng I Door op de bunons met de blauwe tekst te klikken kunt u zelf berekeningen uitvoeren en waarden bepalen. 

Inform.mo I Door op de bunons met de groene tekst te klikken wordt achtergrondinformatie en/of advies geboden. 

Invo.r De gekleurde velden betre"en Invoervelden. In deze velden kunt u tekst en waarden invullen. Invoer In andere velden i8 niet mogeliJk. 

Startscherm 
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STARTSCHERM 

Het programma wordt geopend in het start
scherm. In dit scherm is een korte toelichting 
opgenomen van het gebruik van de buttons 
en de invoer van de velden in het 
programma. 

De kleur van de tekst op de button geeft de 
functie ervan aan: 
- Rood: Gids 
- Blauw: Berekening 
- Groen: Informatie 

De oranje velden betreffen de invoervelden 
van het programma. Invoer in andere velden 
is niet mogelijk. 

Door op start te klikken zal het programma 
worden gestart en zal het hoofdmenu worden 
geopend . 
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~.''''Io~f' b .ltl · MOdeII<IMnt1,dMp4I'", leh. - . ,,;.ta! 
:l ~ ~ _ 11' .... IV .... 1"';' ~ 'j/rodow Ii$ Secl.lty .. , ~.~_ ... - .. _ ~ x 

HOOFDMENU 
I 

~ 

I Hoofdmenu I 
1. Projectinformatie Het hoofdmenu is het vertrekpunt van het 

p..!..,.0J. ctn ;I,3m: ~r-= 
TI"'R "u""" I 

programma. Vanuit dit scherm kan worden 
P~~.ctnumm.r: 153859 begonnen met het berekenen van kraantijd . 
A~.s prol!Et: firar CllbennaS,.l!flIaan TllWr.J! - Het hoofdmenu is opgebouwd uit 3 blokken. 
~~~J.'01j/J!roio<t: 'AI>oa~~tP~1ex 
~~d •• I: V~~t»"!I14 
~J%ond~~.!.cI_on: Tumelbel!StinQ 1. Projectinformatie 
Datum: 1J>OII.U9_ ----- In het eerste blok dient projectinformatie te ~rslo: A 
Naam ~ann.m.r/combln01t1. : B~Witeonetul - worden ingevuld . Dit betreft algemene 
opii.'toICi door: Palllà~zen informatie over bouwproject en aannemer. 

2. Gegevens t.b.v. kraantijdberekening 3. Stapsgewijs kraantijd berekenen 
2. Gegevens t.b.v. kraantijdberekening 

Typ. tor.nkr 01.10: UObhor, 200 EC .... 12l1tt<rolc El eûljt (O"n~rllólDV1olh.d. ... 1 
r- r- In het tweede blok dient de volgende 
T orenkraana1m.tlng.n H.ndri)d 1 I Aanpikken van een last. informatie te worden verstrekt: 
Maximale !!!Ishoo..9!.~.L m 1S - Type torenkraan 
NuttJQe vtochl m-j: 511 

~ Transport door torenkraan van aanpiklocatie - Torenkraanafmetingen 
l3~dbare kraanbaanlengte 'rn . Ó " M.<hlnoti)d 1 2. - ~ naar bestemming last. - Inschaling organisatiegraad Onderwaaenbreedle !m.l 0 a. 

~ ~ - Bouwwerkafmetingen (hoogten) 
Inschaling orgillnlsatieQrillad ,:: H.ndri)d 2 3 Plaatsen en afpH<ken van de last. - Beantwoording: aanwezigheid steiger? 
leer inef1'lclênl 
Inefficimt Transport dOOf toremaan van afplklocatJe - Uploaden bouwplaatsinrichtingstekening 
~iddeld 0 M.<hlnotl)d 2 4 . naar nieuwe aanpiklocatienocarje -Efficient '--- r- hI$'<IIIOrzienln9 Op basis van deze invoer worden leer efficim >. 

~ Wisseling 
5. Wisseling van hijsvoorziening. berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de .... " hijsvoorziening 

~~kafmetingen (hoo_gten) a. ~ machinetijden. 
§~nmah ~t!Q9ll!.e begane-grond (m.): 1 • (ij 4i Transport door torenkraan .... an locatie 
y~p..'!'.g~~(m ... J G M.<hlnotl)d 3 6. Q 

hlJsvoorz ienJng naar Iileuwe aanpiklocat!e. 
~n~~HI(l.gen III ]J L- Het tweede blok uit het hoofdmenu bevat de 

A.lnwezl9.h!~~.!!9.r rondom bouwwerk? S li - g. Onbezet 7. Onbezet zijn van de torenkraan . 
volgende buttons met groene tekst : 

(ij - Bekijk torenkraansnelheden 
Upl03den bouwpl.1atslnrichtingstekenlng Bl'c/or.n... I Vo.gt ..... I - ? (Hulp bij het invullen) 

1J I Ove"l<htto,.lo Benodigde kraanojd voor de opgegeven producoe . Beide buttons zullen worden toegelicht op de 1_Bouwplaatsinrichting.dwg kraantijd 

V.rwlldIJ'Wn I volgende bladzijde. 

Hulp b ij hellnvu.l.o 'I.:.n d.'u uegevenl ...!J 
v 

Hoofdmenu: 1. Projectinformatie ~ 2. Gegevens t.b.v. kraantijdberekening 3 . tapsg wIjs kraantJj j p ener 1/3 
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~ Mklo\oft hut. ModtIKI.wnUldbepaHnt_d!o - - ö> t3 r'" - -
, -_.~ ~ ' ~ E:" ~dl ~ u-t 'Pit I .... 1<". I!!l<""" li'O> .. "'tv··· • _ /l x 

HOOFDMENU 
A 

DI WUI din In dl gtljl tJlollcetlde velde" ziJn tJekoppeld un I.ellnvoerveld 'type tOllnk,,,,an' zo"ls g .. eltde.,d In he' hoofdme"u, T.,lItI""A' t.onfltmfnn 

I Liebherr 280 EC-H 12 Lltronlc I 'Bekijk torenkraansnelheden' 
Hijs- en viersnelheid Nadat in het hoofdmenu een type toren kraan 

Gewlchtskltl$Sen Mtlx lma lf hiJs... 4111 vt.,sn l lh.ld Gemiddelde topsnelheid Wefksllelh.hll"'75f~, Snelheid In Gemldd.lde tJtwlJldng Geco"'ljeefde snelheid 
Gecolllqetlde snelheid in is geselecteerd worden de bijbehorende 

kllOt lolIlIl IIn m/nl In 'mln, Im .-mlnl sec. pel 111 . fOlmulevoml torenkraansnelheden in het programma V.l n · 101 YollI · 10 1 COntl.lnte Vd,l .l bele CO llst.lnle Varfa be le H ... l1IelelS hi"sen en vielen 
l200J . l200J 27·71 27 20.3 296 2 .82 0 .03<12 282 3 00 2.82 • J.OO H ingeladen. Wanneer men op de button ' Bekijk 
11999 . 11000 71·29 2B 21.0 2106 0JJ3.12 289 2.82 • 2.89 H torenkraansnelheden' klikt worden de 10999 . 10000 29·)2 305 22.9 2.82 003<12 266 2.82 f 2.66 H 
9999 • 9(D) )2·35 335 25.1 239 003<12 2 '2 2.82 • 2.~2 H snelheden van de torenkraan weergegeven. 
B999 . B!XXI 35 · 39 37 27.8 216 OiJ3'l2 2,21l 2.82 • 2.20 H 

De torenkraansnelheden zijn per gewichts-7999 . 7000 39· •• 415 31.1 ~'---- ' ûB 6999 • 6000 •• • 52 48 36.0 a!J M~01o.ft ( ... el M.odtl KI ~nuldk,.li~ .1, - klasse weergegeven. Dit doordat de 
5999 . 5500 52·56 54 ~05 I!J ~ "" IIIW -~ la I!of.o ..... tlOt>_ .. ~ -~ )( snelheden van het hijsen, vieren en katten 5'99 . 5000 56·61 58,5 H.9 
. 999 . 4500 61 · 67 64 ~8.0 I Hulp t.b. v. invullen gegevens I r"_I"- I~I '" afhankelijk zijn van het gewicht van de hijs-
4499·4000 67·7. 70,5 52.9 
3999 . 3500 U·82 78 58.5 Ty~e torenkTaan last. In dit scherm is eveneens de gemiddelde 
3'99 . 3000 82·92 87 65.3 topsnelheid per gewichtsklasse, de 
2999 . 2500 92·102 97 72.8 

l """">d«t."'_""_ t~...,..._"" .. __ .t",_","_"""" .. ", .. ,~ .. ,w"",,,, 
rtSl"d'lodd, ....... de ~tllende !orlrir ... een vd"oeden ~....-orden td;e!o:;eo o:toof Ol) cSe bUlon ~ werksnelheid en de snelheid in seconden per 2.99 . 200J 102·115 100,5 8U IOfericr~lel*keo.hcil~ ~ cje3f~eJlber~weeroeOC"'entothetbekolJw!1lvonde 

1999 . 1500 115·1~ 124,5 93.4 ~'iQeo!rde""""""l)I:lfdevonn . DelelornUetWOtde:n~l'OOtdeberek~~cte~hdl meter of graad opgenomen. De werksnelheid 
1.99 . 1000 1~· 156 145 108.8 "'0.,""'". 
999 . 650 156· In 164 123.0 TorenkraanafmetIngen wordt vervolgens gecorrigeerd met een 
649 · 0 172· In 172 129.0 

De!crnre.ref'lnefnpet't~teW(lfdlt1~dhcleode~1.2/1f\3<*XW ~c:tleIngl'l"lOGlenworóen constante (acceleratie- en remtijd) en 
beret:ena o.~ :r, dIII. het P"0IjIJ .... .-J ctehwod v.nde ~dewgrtr-*rn"'iJII\ de --... ....... en '**"* variabele afwijking, tot het komen van de Katsnelheid '-=t ....... fStn'Der.endlrtaeI • • • dr_belc~ ... de~ YW1d11 ","""'t!I. CorI::fell blIekenIcII * 
oe".... ~Iid""de"**'-~ v.,dlltorer*t~. WOto:teo_ ... eod ()ez.a)Clfementasnen~ 

gecorrigeerde snelheid in formulevorm . Dit Gewlchtsld.lSsen Maxima le k.ltsnelhelrl GelUl.Melde topsnelheid Werksnelheid t-75t~ 1 Sn. get'lIAnCNr\1doorhlf~~lndeOt~_.DI<iOCIIa.r:deor~""'~hMTIOIlde.....,ev.,de.r$lW'td 

.. aoordeIOffl'*r ... 'I'!IOI'dI.rgMgd.CI;sYWl..,., ...... ~afhIo\: .. cleb(~DrWlf*nlieg-r'Ua'n 
(kll.~r.lm) IIU 'm/nl I",'mln) ~m ,(mlnl • ee woróerIlM!sI:II'Ot"".O' ~IOt~rlllllN}ln&'lhffhool~zt'\hdeOl"ldtfft~.IbMd'og_gegeveon . betreffen de formules die voor de verdere 
V.ll1 .101 voln . lot .AJ ~.~,..,., 'I Ie/I:IIWI ut l'OIt liJ-*"'dvll'l de dntIItr~lferde lorenr .... ol op re >ongrfl bilde !I'eIertreeklefil Ol 

berekeningen van de machinetijd in het 12000 . l200J 44· .. .. 33.0 
~...., de t<nr*t-' 

~. \J II ISI ... lucht 

1 11999 . 200J •• . 110 77 57.8 . programma worden gebruikt . 
1999 . 0 110· IlO 110 82.5 ~ 

.. ,-

I Zwenksnelhe 'Hulp' 
GewlchtsldolSsen Ma xlml1le zwenktnelheltf Gemiddelde Mpsnelheld We,ksnelh.ld +-75',1 Sn. De button '?' biedt hulp bij het invullen van de 

(kllo,r,ltnl oll ,wmln IOIllW mini (omw:I'llnl ,. 
i I gegevens in blok 2, uit het hoofdmenu. Bij Vdll _ lOl 

I n.'11 07 07 n.'1.1. ! het klikken op deze button wordt 
achtergrondinformatie gegeven voor alle 

Rijsnelheid ~ • aspecten uit blok 2. Indien de gebruiker niet 
G.wld.fSI(J.lSSen hldxllnale ,18.lIell •• 111 I Gemiddelde rlJsuelhel.! Wer k$nel h.ltI t-75~.)J Sn. ~ 

k.IloQr.lm In hlln {m:mln, (nFmlnl 80C ~. 
snapt wat hij of zij dient in te vullen wordt 

VolU · 101 , 'I hier uitleg geboden. In dit scherm wordt 
n V.1. 12,5 12,5 n.'1.1 I --- .. -. -- tevens uitgelegd welke ingevoerde input 

: -~ ..... . ,_ .... """ ... wordt betrokken in de verschillende 

Inschallno oroanlsatleoraad berekeningen. 
I Oe~OJlde~slltlMde ~YOOrdelengl"ver'1de~-lIr:rtaroent'ler'<'OO'I'OOtIief1d$ttUver'1 

_ ~.~.~~~:~:~~~ctebepelend~'<'OO'dllfuchWlg~dec.-~.rtt: 

Hoofdmenu: ProJ ctinforma e 7 2. Gegevens t.b.v. kraantijdberekening lo 3. S apsgew ]s kT aan\1Jd be enen 2/3 
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~OSOf1 bul . Model K"lo/1nnldbotp-'h~ . :ds • cl' ~ 
: !l Eóe ~ yjew _, F_ look !!al' - tIe~ ~'y ... •. ,.. • ..-.-.,~.... • _ ti )( HOOFDMENU 

I Hoofdmenu 
A 

I 
1. Projectinformatie 3. Stapsgewijs kraantijd berekenen 
ProJletn;l.lm: Inf!l~o T.'llgnu,sun I 

Het derde blok van het hoofdmenu is het hart 
~~ctnumm.r: '53SS; van het programma . Dit blok maakt het 
Adr .. pro o<t: Prot ~~~~~_~ _______ - mogelijk om in drie stappen kraantijd te 
~~.!!!:I~ilEro · O(t: ~I!'m!nlena~mp.te.< 
Ondord .. 1: em~14 .-. berekenen . Deze drie stappen zijn afgeleid 
~.jZOnd.rh.d.n: ~ van de ontwikkelde kraantijdkolom, die naast 
IP.~ Q5.Q6..QS -- -- ._. de buttons is weergegeven . De drie stappen V.rsi.: A 
N,um 3.ilnnlmlr/comblnatte; So\JwI:.~n_ fnll!l1T\euo --- die worden genomen om de kraantijdkolom te 
óPiostold door: P .1)'1(:'~ Gaan - doorlopen, zijn : 

2. Gegevens t.b.v. kraantijdberekening 3. Stapsgewijs kraantijd berekenen 
- Stap 1: De tijdsduur van de kraancycli. 

Type torenkrolJn: LJet"ilerr 200 EC-H 12 Utn::r1t G e-.ktU': fOr,,""r.:aln,n,th,:de.n I 
- - Stap 2: De tijdsduur van de deelcycli. 

To~anafm.rin~n H.ndtijd 1 1. Aanpikken van een last. - Stap 3: De tijdsduur van de onbezette tijd. 
Maxlfllale h'lshoog!e Im)' l'S 
N\.dl!~ vluchqml 50 ~ Transport door torenkraan van aanpikJocatie De button 'Totaal' betreft een totaaloverzicht 

1 ~~rr1ldb..êl!l.!:\l:a~~a.!J!e.r!~m ) .3 ~ 
M.ehlnotijd 1 2. 

~ naar bestemming last van de stappen 1 tot en met 3 en geeft de .9.f!Çl~rw~gËntJreedt. (m,T I:>. 

ti ~ totaal benodigde kraantijd weer voor de 
è~eh.llnEL~~~tI.!.9!.··d 

"' 
H.ndtijd 2 3. Plaatsen en afpikken van de last opgegeven productie . 

leer ,nefflcj ~nt :) 
Ineffïc l ~nt ~ Transport doar torenkraan van afplklocarie 
Gemiddeld M.ehlnotijd 2 4 naar nielIW'8 aanpikloca!iellocatle In de volgende bladzijden zullen stap 1 tot en 
Ëiifë®it 0 - - ~svoorzienin met 3 en het totaaloverzicht worden 
Zeer etflClent 0 Wlssollng ~ 5 Wisseling van hijsvoorziening. doorlopen. 

N ~ hijsvoorziening 
~~~.!!.~~~!.~i.I'J!~.~.fu~~.l!!·n) It 
Eenm3hg~J!gó'9te beg.al'~, 9r~r!U_· __ 11 tö 'i Transport door wrenkraan van locatie 
'{~rd'~p!!,g sho Qlll~ (m I; j 0 M.chlnttljd 3 6. 

hijsvoorziening naar nieuwe aanplklocatl8 
~tal verdieP."'9!'.!l ~ --;;- -
AOlnwlzlghlld ~tllSlr rondom bouwwerk? Elli Ol ... I:>. Onbezlt 7. Onbezet zIJn van de torenkraan W !! 

~ 
UploJdln bouwpIJ~slnrlchtingst.k.ning BI,d ... " .. I Yo.a tó •. _ I 

iJ I Ovorzlchllol.l. BenodIgde kraantijd voor de opgegeven productie. 
1_ Bouwplaats,nnchting .dwg kr •• mljd 

V.rwiJdoran I 
Hulp bIJ het Invullin '1~ n d.-:. " . g ..... n s. 2J 

v 

Hoofdmenu: rojcctinformaue ~ 2. Geg vens t.b.v. kraantlJdber kenm ~ 3. Stapsgewijs kraantijd berekenen 3/3 
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~ MICrosoft b u l · Mo.tK.olIanUldM,,,h,. xh 
~ f;Ie ~dI \!Ow if'se't ,_ led. I!et>-_--~-~-orty-.-.' ---------------------------- - " ti 

~,_ "" "_/JX 

STAP 1 -
I STAP 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancyclI I r .. llq "." 1 ... Id,n.,," I 
~==============~~==~======~====~==~==~ 

Algemene gegevens H nd!Ud 2 
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r ~"... .1. "'.''''''1111'' v.llllllJiltl1 0- r 1_.::.1m.~1-"-'0 .00""1 f-___ ---"O"'Il'4-'!!------'o"".OO' 1 DIJ", 0.00 I--==!--"-'" 
:,;,!W;';"'.;;..d ;..'"'::,.I";.;." .:..1 ____ --I f-'lIi""i.9...,!'lI.",--=4",1 B3""l ~ 4876 f------'-------1 
lo.::~S.::.:"b:.::'o:.:;ru:::I..::2::..::·,'.:::'d.::.:l'ec:.:;r:::..."'rIJ=_(d _---' '--_-r-..:.d1",8J~ L _____ r-...::O"'OO~ _,~ '--_.,---=,," 

~ ~ 1181.261 I Tot.:J.I: Kroontljd st.p 1 

OJl'lO; 0.00 

000 

I 57.831 

Totale 
tijdsduur 

,- --
~-

-_. 
- - , 

- , -

-F-
4J9.,.1 7.JJ 

-:~ !Äl 151 

90.59 1.51 
I 

SJOAJ 8,84 

V."'I. IHt..1. SI ., .1 I 

Vltde, lUI I 

'l)t.,~t"W:H'h: ttf I 

A 

Na het aanklikken van stap 1, in het hoofd
menu, verschijnt nevenstaand scherm. In dit 
scherm dienen de kraancycli te worden 
ingevoerd . De algemene gegevens die 
moeten worden ingevoerd betreffen: 
- Omschrijving handtijd 1 + 2 
- Totale hoeveelheid 

'I _ Eenheid 
- Hoeveelheid per kraanhandeling 
- Gewicht van de last (kg.) 

Op basis van bovenstaande gegevens worden 
het totaal aantal kraanhandelingen berekend, 
waarna de handtijden kunnen worden 
ingevuld en de machinetijden worden 
berekend. 
Machinetijd 1 kan op twee manieren worden 
bepaald: door inschaling of door exacte 
bepaling. Wanneer de gebruiker deze tijd 
exact wil bepalen dient er op de blauwe 
button in het invoerveld onder exacte 
bepaling te worden geklikt. Dit wordt op 
bladzijde 11 en 12 nader uitgelegd. 

Voor de berekening van de handtijden 
moeten de waarden van handtijd 1 en 2 
worden ingevuld. Om deze tijden te kunnen 
vergaren is een checklist ontwikkeld, waarin 
is opgenomen hoe de handtijden 1 en 2 
dienen te worden gekwalificeerd en 
gekwantificeerd . Deze checklist kan worden 
geopend door op de groene button 'Handtijd 
l' of 'Handtijd 2' te klikken. Achter deze 
button is eveneens een bibliotheek van 

Y handtijden opgenomen, zie volgende 
bladzijde. 

Stap 1: HandtIJd 1 & 2 -; MachJnetild . (inschaling) ( xact) M. chille iJd 2...y u t en persoonlijke ve O'r In h I]den 1/8 
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~ 

I Checklist bepaling handtijd 1 en handtijd 2 I TIrtU'l'1.t"'. "'1' t I 
Deze checklist Îs bedoeld als hulpmiddel 'IOor hel melen van handlijden op de bouwplaats. In blok 1 van deze checklist vindf u meelpunten '1001 de 

I 
I 

I 
"hu \h.dln..~ I Na het aanklikken van de button 'Handtijd l' 

kwantificering 'Ian da handl ijden. In blok 2 kunt u de handlijden eenduidig omschrijven. MeI deze checklist ontstaat de mogelijkheid om een eigen bibl iotheek 
van handt ij den aan Ie leggen Mei een druk op de knop kunt u de onders1aande checklist pri nten en kunnen 9r handlijden WQ(den gemelen 

1I1I1I'lth .... hJJh UH •••• ' I 
of 'Handtijd 2', in het hoofdscherm van stap 

I 1, verschijnt een keuzemenu. In dit menu kan 
1. Meetpunten handtijden 1 en 2 (kwantiflcerillg) een keuze worden gemaakt tussen 'Checklist 

I . Aanpikken van Siin last. ~ flIIH.d I t\M1ldl"hno1~ tJol tlllJNot'+rlhHlIH~ Ittl.IUtl. U'nlMf "'d it I. "I~bn . 

il handtijden' of 'Bibliotheek handtijden'. 
H ,m~hfld I 

2. lasl vrijmaken enlof geleiden 
fJnJi; HM,d I~" v.aula.:d .... r'I . he' De checklist, zie nevenstaand scherm, betreft 
~- -.---- - Mkro.\OIt hul · M.delkr....,hltjdbep"' .. ~, xli - _.- - ~ !:Ia een hulpmiddel voor de kwantificering en T ,- .~ ,-~ ""lJd 10. )J ld" t.q. hei m : 3 e.4e ~ ~ l,nser1 f(rmeI look Qeta -~_ ... 

... ~ 'J( 

kwalificering van de handtijden 1 en 2. Met 4. Plaalsen (richlenfslellen) van de last. '.wlqeu rtrl.lild. rr. I.l" t. pi ~ 

U"',~IIJ .l l -- I Bibliotheek handtijden I T.""n ..... upl I 
deze checklist kan de organisatie die het 

5. Afptkken van de last fiw1; IInl\" IO~~11 hilwlll)o~ ol Model Kraantijdbepaling in gebruik neemt een 
I"~ hlj~liI:.,tVfjJ kan b .. w~. 

I 
eigen bibliotheek van handtijden aanleggen. 

Lel op: BljilermertHt va" delJm,drijcleltnloel.,Hew, dll~rt tijd wf>rdtHl fJ;~Sfr""d. hlClnectt r In dit scherm is een bibliotheek van handtijden opgenomen. Dit betreffen de tijdsduren T UU.I n~~r , 1: ,.p 2- In de checklist zijn meetpunten opgenomen cJlKkHsr lefl.,mWe-n V.1U de bep.1l1uq V.11t de W.'fcJtRljdelt IS eVeflHIIS oPfJe"om~t in dJr proCjr:'n van handtijd 1 en 2, evenals van de wisseling hijsvoorziening' Naast elke handtijd is een 

I 

button 'Beschnjving handtJjd' opgenomen .Met het klikken op deze button wordt een van beide handtijden evenals richtlijnen voor 
2. Eigenschappen handtljden 1 en 2 (kwalificering) scherm geopend met een eenduidige beschnjving van de handtijd. het duidelijk kunnen kwalificeren hiervan . Met 

Omschlltvln tM,lIe h.lndti d h.lndll dl· 2 ,g"""",.,.,. .... _oboIMlQf één druk op de knop kan de checklist worden 
Sooll bewerkllH) 

H<tI ___ I_.OII 

I Handtijden 1 en 2 I uitgeprint en kan op de bouwplaats worden Activiteiten h.lndriJd 1 VuIIon_..-1IIwI 
'Hontl'!!"'C_!!!"~~_ gestart met tijdsmetingen. 
~_.,~~ 

H;mdtljd : Stort.n m.r d. kr.1.1nkub.1 
3" I<r_tA»l/fIdo~~ 

Haodtijd 1 Vullen v an kraankubel 0:01 : 16 

I 
Wanneer handtijden op de bouwplaats zijn l~_do~ 

Ek Haodojd 2' Storten met kraankubel 0.00:44 B .. <~rlj"lnu h~d<jJ~ gemeten kunnen deze in de bibliotheek van T otalt h.ndtljd: 0:02:00 
Person&le hazenlng h.lnlitljd 1 H __ r..,!!!~~"'!'l1 het programma worden opgeslagen. Dit kan 

H.ndtijd : Lo ••• n + pl .. t •• n tunn.lb.klotlng in de bibliotheek handtijden, zie nevenstaand ActMteiten h.ludtljd 2 tiI- - ~--r/tuN>P .... f 1I1nJ,,!,,~ __ r~'-"t Handtijd 1: Lossen tunnelbekIsting 0:0341 
litlclU\Nlng hlnd.ild j I scherm. 

z~ut.,~ Handtijd 2: Plaatsen tunnelbekIsting 0:04:49 

IJ" I<!oritbl '" do p...;or. pt16 Total. h.ndtIJd: 0:08:30 In de bibliotheek kunnen de handtijden 
EI. worden geraadpleegd . Aan elke handtijd kan 

Handttjd : Loss.n + pl.uts." ultrl!sr.lgu ook een beschrijving worden gekoppeld. Pelaonele hezenlng hanJtljd 2 
1I ___ IitrI_ ... 

Handtijd 1 Lossen ultrtjsteiger 0:02:27 
e •• eh,llvlng h."dlild J Deze beschrijving kan worden ingezien door 

Eigellsch ... ppen hijsvoolzienln!) 
o..nIIf~_utJeI __ Handtijd 2' Plaatsen uitrtjstelger 00147 

To'.I. h.ndtijd: 0:04 :14 Op de button met de tekst 'Beschrijving 

I 
Oveli1J6 eigensçh\ll'pen ao._~~~w handtijd' te klikken . Er wordt dan een scherm a o.-~~",.d _;. .. H.n dtljd : Pl ..... n w'ptningsn.t( •• nl. geopend met een beschrijving en de oO.~, ... ~_doAii 

Handtijd 1: Aanpikken wapenlngsnet(ten) 000:42 

8 .. ~ch'iI.lng 1. ,ndliJd 11 
I»A_ub!!.~ ___ 

Handtijd 2: Plaatsen wapeningsnet(ten) 0:00:38 specifieke eigenschappen van de tijd. Deze 
To'.I. hondtijd: 0:01:20 beschrijving is conform het voorbeeld in de 

H.ndttJd : PI ..... n >fd.kk.p 
checklist opgebouwd 

Handtijd I : Aanpikken afdekkap 0:00:41 I H~nrHilrl l ' PI~"f<:p.n ,.tri~kknn n ' nl ' ~? Bu.h(~.in .. h. nc!(l td 

Stap 1: Handtijd 1 & 2 ~ ,., ch," liJd 1 (inscnali x- ~ Ma I ij J. S ~f persoonlijke v 0 ging -7 Wach iJd n 2/8 
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A 
STAP 1 

Berekening machinetijd 1 door inschaling T,ruG "",t rnp 1 I 
Const.lnte Voul.lbele TotOlIe I 

Met een klik op de button 'Machinetijd 1', in Combln.ltles transponbewegingen tlJd.duur tijdsduur tiJd.duur I 
( •• c,) (s.c,) ( ... ,) het hoofdscherm van stap 1, wordt neven-

1 Allereust dient u 2.15 met.r geh.sen te worden: 1,41 5,49 6,90 I staand scherm geopend, In dit scherm zijn 
2 Na hl! 2.6 meter hijsen wordt doorgehesen. begint het zwenken. rijden en k.ltten. 

berekeningen weergegeven , Elke berekening Resterende hIJ"ljd: 1,41 159,24 160,65 I In deze hl s11 d wordt gezwenkt. gereden en gekat. behoort toe aan een kraancyclus, die in het 
3 Aont.1 gr.don zw.nkon ti dons hl'''' d: 180 ,00 graden 

Insch.llng TIJd hoofdscherm van stap 1 is ingevoerd , 
~ 4 A.nul moto .. riJd on tiJd.ns hIJ.tiJd: 0,00 meter (minuten 
~ 5 A.nul motor. k.tt.n tiJd.n. hIJ.tlJd: 50,00 meter 1 2,79 " De input die benodigd is voor de berekening ~ 2 2.16 

~ 
6 Nog .. zw.nk.n n. do hIJ.tlJd: 0.00 graden 3 1.52 van machinetijd 1 betreft: 

~ 
Resterende zwenktijd : 0,00 0.00 0,00 4 0.88 - Type torenkraan (gecorrigeerde snelheden) 

7 Nog .. k.tt.n n. do hIjstijd: 0.00 meter 5 0.24 - Torenkraanafmetingen Resterende kötttlJd: 0,00 0,00 0.00 
8 Nog te rijdon n. d. hijstijd: 0.00 meter - Inschaling organisatiegraad 

Resterende rlttlJd: 0,00 0,00 0,00 - Combinaties transportbewegingen 
TIJd.duur m •• tg. v.ndo tronoportb.woglng (n. hot hllson): 0,00 - Gewicht van de hijslast 

9 Op .. llon v.n m."govondo tr.n.portbow.glng.n: 167,55 ..... "" ", . .. ..... ... . .. .... .... . .• ... 

.... , ........ ........ . .. -...... ............... .... ...... ....... ..... ............. ..... ....... . .......... 
1 Allereerst dient er 2.5 meter_9!hlsln te worden: 1.41 2,92 4 ,33 De eerste drie aspecten zijn al ingevoerd in 
2 Na hit 2.15 meter hijSIn wordt doorgehesen. begint hit zwenken. rijdin In kOlttin , het hoofdmenu. 

Re sttrlnde hijst!' d: 1,41 84,75 86,16 
De combinaties van transportbewegingen zijn In deze hl sti d wordt gezwenkt. gereden In glkat. 

3 A.nt" grad.n zw.nk.n tijdon. hIJ.tiJd: 180,00 graden 
Inschaling Tlld geïntegreerd in de berekening in nevenstaand 

N 4 A.nt.1 moter. ri jdon tlJd.n. hlj.tlJd: 0,00 meter Imlnuton scherm. Het gewicht van de hijslast wordt 
" 5 Aont.1 moton k.tt.n tljd.n. hiJ.tijd: 50,00 meter 1 1.51 ingevoerd in het hoofdscherm van stap 1 en 
~ 2 1,19 

~ 6 Nog .. zw.nk.n n. d. hIJ.tiJd: 0.00 graden 3 0,66 wordt eveneens betrokken in de berekening 
Restlrendl zwenktlJd: 0,00 0,00 0,00 4 0,56 van machinetijd 1. 

~ 7 Nog te kotton n. d. hlj.tiJd: 0,00 meter 5 0,24 
R.sterond. k.ttljd: 0,00 0 ,00 0,00 De totale tijdsduur is opgebouwd uit een 8 Nog te riJd.n n. do hIJ.tlJd: 0,00 meter 
Rosterondo rijtijd: 0,00 0,00 0,00 constante (acceleratie- en remtijd) en een 
TiJd.duur m • .,aov.nd. tr.n.portbeweglng (n. ho' hljStn): 0 ,00 variabele tijdsduur, De sommatie van de 

9 Optellen VOln maOltgevende transponbewegingen: 90,49 ................ .. _-- . maatgevende transportbewegingen vormt 
. .......... .. ..... .... .. . uiteindelijk de totale machinetijd 1 voor de 1 Allereerst dient ar 2,15 meter glh.sen te wordin: 1,4 1 3,50 4,91 

2 N;t het 2.5 meter hijsIn wordt doorgehtsen. begint het zwenkin, rijden en katten , kraancyclus. Aan de hand van de inschaling 
Ro .. er.nd. hij.tlJd: 1.41 101 ,62 103,03 van de organisatie wordt machinetijd 1 
In dezo hijstijd wordt gezwonkt. goredon on g.k." genuanceerd . De uitkomst hiervan wordt 3 A.ntol groden zw.nkon tiJd.n. hijstijd: 180 ,00 graden Tijd 

4 A.ntol motor. rijdon tildon. hijstijd: 0,00 mete r 
In •• h.llng 

(minuton) automatisch overgenomen in het M 

" 5 Aanul meters kmen ti dtns hl sn d: 50,00 meter 1 1.80 hoofdscherm. De inschaling is rechts in het 
~ 2 1.41 v scherm weergegeven. 

Stap 1: Hand Ild 1 Ut 7 Machinetijd 1 (inschaling) ( xa achll1 tiJd 2 ~ Ru en p rsoonhi ev lOg -7 WiJc:httijden 3/8 
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STAP 1 
~ 

I STAP 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancyclI I Til'"'' Ho!I, I t.nMnlilum 1 

Algemene gegevens 1'i.J1d1~d 1 f>1l)Çhln.tIJtl1 pnclllld~ M ~hln~tild2 Totale Veld • • '1 ".11 CI.1" 2 I Op de vorige bladzijde is de berekening van 
tijdsduur 

I 
machinetijd 1, door inschaling, besproken. 

o! V.,4't " .U - --, 
'''faI\I11'1t 1 J:f~lf Uitgangspunt betreft hier de maximale en 0 - ~ --, --, i minimale machine-afstand van de torenkraan, 0 ..,. 

1 i ~ - 0 '" ~ ~ ~ die in tijdsduur wordt uitgedrukt en genuan-- - ..,. 
'" è 

~ ~ -g. ~ ~ ceerd kan worden door het inschalen van de ]. 0 ..,. ~ ! 1 l =5 ~ i3 
~ - ]. E '" E organisatiegraad op de bouwplaats. De ~ ~ t ~ I , ~ , 

i 
,~ , .. 

0 berekening van machinetijd 1 kan echter 
j i 

, 
0 I 

, 
0 

~ 
~ 0 . . .g . . ~ . ~ '" nauwkeuriger. Door de zogenaamde exacte ~ .. 1" 

, 
0 ~ t 

, 
~ g . 

~ "li i ï ~ 
u t . -" ! 0 bepaling. . "li "li 

~ ~ ö u 
~ ä ~ 

Nr. Omschnjving handt I d 1 + 2 .... W J: <é! .... .... !IJ W .... f= !IJ .... j' ::0 

c--k u...,l"'k.!tI'"JlIo .. ~ ~I!!,~_ 10 nuk, . 1 . om 
~- ~':s ~ 1 • 0 15 18 r~ ~ I~ 

.§.2! 108.18 -~ 
I~ ~.'l.iM.JII' ........ plOOI'." . 19 : """. 1 . _~ 

r-!,g.- 2..50 -~4';l 0 • o~ ~ - 551 -- ·$ 76 0.95 De input die benodigd is voor de exacte 
r--l SlO'"" '00,,"1 mol ~",,,* ... I @ lolbel •. I t ~ I ~ 1.31 ~ 1 • om 51.D5 ~~ -jfr 5O ~5§ 27 54 ~ ~ bepaling van machinetijd 1 betreft: 
r-4 ~f"'" lààl • .., àI 10 .... 1 - ói5 750 0 • o lXi 6.27 ----'itil ~ ~ li;à o 7 

~ plku. IWon •• JIt>t! 25 "-"" . I :-~ : 25 o,!!tl ,.-JQ.,~ -ft.§. ~ 0.00 12.78 0,51) 12.50 055 1377 59 ,05 ~ - Type torenkraan (gecorrigeerde snelheden) 
6 -- • - - Bouwwerkafmetingen (hoogten) 
~ I~ . '- - - - -- I- - - Beantwoording: aanwezigheid steiger? ~c- - -- -i . - • -. I- c-- A - - -- - Bouwplaatsinrichtingstekening 
I--W - - . - I~ -- !- --,..g • 1- -- - Combinaties transportbewegingen - I- c-- • -
I~ l- r-- • -- -- _ .. - - Gewicht van de hijslast 
r+~ - - -- • r-- -u 

J 
I ~ '-Ic--- -, 15 1- -

I~ 
--

~~ 
-- .- • --f- - De eerste vier aspecten zijn al ingevoerd in 

:~ -- 1---
I~ 

,----
het hoofdmenu. g - - l- r- -- --I- - c---16 t -~ -- - I ~ f- - -- De combinaties van transportbewegingen zijn ~ - :-- • 

~ - + A ~ • geïntegreerd in de berekening van de c--- • -- I-

~ 
--_.-, n -1 --, -- - :-- • I- machinetijd. Het gewicht van de hijslast 

+ -t -. 
-- - • - -- wordt ingevoerd in het hoofdscherm van stap 23 - : c--- r-- --~r A 

-25\ :-- • -- -- - 1 en wordt eveneens betrokken in de , 
ISIIbtof.1.'J11 : D/fJlere rijd 105 I 155 50 94 03 I 132 50 I 57.83 4)0,16 7.H berekening van machinetijd 1. 

~~/le~!!l/jd . Wat rest voor de berekening van machinetijd Ru"l til ptrJDolltrlh VtJJflISlilti 011'110 0.00 00% OJXj on", 0.00 ~I ~ 0.00 0 .00 

ltW~ehfft1d.'t 26~ 4183 I ~~ 48 76 1 90.59 , 51 
1 is de af te leggen afstand . Deze afstand kan 

S"brot, .,1 2: /tuJ/ ,tctt tiJd 4183 0.00 48 76 000 9Q.59 1.51 
worden bepaald door op de blauwe button in 

I 94.031 
I het invoerveld te klikken onder 'exacte 

Irol •• I: Kroontljd SI.p 1 I 1197.331 1181,261 ~ 510A5 1.84 bepaling', zie omkadering in nevenstaand 
y scherm . 

Stap 1: r d J)U J. & 7 Machinetijd 1 {ins h liog (exact) Mach netljd 2 Rust en p rsoonhjke er Ir I 7 Wach iJden 4/8 

11 



IttKfOSOft h t: tl · "'ocMI K'Mnllldbttp~';;:.lin~~ .:.;..'.:.;., _______________ _ 

'cl E" ~'" ï\OW (nsert 'Pit 1od. !lila _ ti'<> ~""""" 

trottoir 

conta iners I zaagloods i-
m

- ~~agIOOdS 11 keet 

kz = kalkzandsteen 

kl = klampsteen 

9 = gevelsteen 

koz = kozijnen 

c = cement 

z = zand 

verharde bouwweg 

./'selecteer locatie handtijd 1 

- Bouwplaats (opslagzone) 

./' Selecteer locatie handtijd 2 Repeterende kraancyclus?: JA - NEE 

- Kopgevelstelger (oost) - Aantal cycli: 0 
- Maaiveld - Verdieping nr. : 7 Totale madlln.rIJd: 00:04:35 

Stap 1: (exact) 

12 

Ol 
<!I 
~ 

~ 

'" D 
C 
<!I 
Cl. 
o 

STAP 1 

Na het klikken op de blauwe button in het 
invoerveld onder 'exacte bepaling machinetijd 
1', opent het nevenstaande scherm. In dit 
scherm is de bouwplaatsinrichtingstekening 
opgenomen die in het hoofdmenu door de 
gebruiker is ingeladen. Aan de hand van deze 
bouwplaats kan de laatste variabele van 
machinetijd 1, de af te leggen afstand, 
worden bepaald . 

Bij het openen van dit scherm wordt de 
gebruiker gevraagd de locatie van handtijd 1 
te selecteren . Na het selecteren van deze 
locatie verschijnt hier een rood kruisje en 
herkent het programma de locatie evenals de 
hoogte. In het voorbeeld bedraagt de locatie 
de bouwplaats (opslagzone) en de hoogte 
betreft het maaiveld . 
Hierna vraagt het programma om de locatie 
van handtijd 2. Na het klikken op deze locatie 
wordt een verdiepingsnummer gevraagd . Dit 
nummer kan worden ingevoerd door op het 
gekleurde 'tabblad ' een nummer aan te 
klikken. Indien beide gegevens worden 
ingevuld ontstaan ook hier twee rode kruisjes 
en herkend het programma de bestemming 
van de last en de hoogte. Dit bedraagt in het 
voorbeeld de kopgevelsteiger (oost) op 
verdieping 7 . 

Vervolgens vraagt het programma of het een 
repeterende kraancyclus is en zo ja, hoeveel 
cycli dit betreft . Na het invoeren van deze 
gegevens wordt automatisch de machinetijd 

y berekend (00 :04 :35) en de uitkomst 
overgenomen in het hoofdscherm van stap 1. 

n 5/8 
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STAP 1 

Berekening machinetijd 2 en 3 door inschaling T rugn.~mp I I 
A 

Const.mtt ViJriiJb.l. Tot.lI. 

I 
Wanneer de button 'Machinetijd 2' wordt Combln:.ttts tr:.nsponbtwtglngtn tijdsduur tijdsduur tijdsduur T .rug n~r sup 2 

(soe.) (soe .) (.o< ,t aangeklikt, in het hoofdscherm van stap 1, 
1 Allereerst dltnt tr 2.5 mtter geht stn tt wordtn: 1,41 1,25 2,66 verschijnt het nevenstaande scherm . 
2 N;J htt 2.15 mtttr hijsen wordt doorgthtsen. btglnt htt zwtnktn . rlJdtn tn k3tttn. 

Rost.rondo hijstIJd : 1,41 36,20 37,6 1 
In dtzt hl stl d wordt gtzwenkt. gtredtn en gtkat. De berekeningssystematiek die ten grondslag 

3 A.nt.1 grodon zwonkon .fdons hl stlJd: 145,36 graden 
InschiJling 

Tijd ligt aan de totstandkoming van machinetijd 2 
4 A.nlOl mo'o" rijdon tIJdons hijstijd: 0,00 meier (minuten) is identiek aan die van machinetijd 1 (door 
5 A'n"1 me'e .. k,nen tIjdons hijstijd: 45 ,59 meier 1 0,86 

2 0.70 inschaling). Welke in het voorgaande is 
6 Nog.e zwonkon n, do hijstijd: 34,64 graden 3 0.55 behandelt. 

Rostorondo zwonktlJd: 3,00 8,25 11,25 4 OAO 
7 Nog.o k.non n, do hijstijd: 4,41 meter 5 0.24 

De input voor de berekening van machinetijd Rtsttrtnde k3ttljd: 0,72 3,57 4,28 
8 Nog.o rijdon n, de hijstijd: 0,00 meier 2 bestaat uit: 

Restorondo rIJ"jd: 0,00 0,00 0.00 - Type torenkraan (gecorrigeerde snelheden) 
Tijdsduur m'otgovondo ".nsportbowoglng (n, ho. hIJ.on): I I ,25 - Torenkraanafmetingen 

9 Op.ollon von m'''g.vondo .ronsportbowoglngon: 51 .52 
- Inschaling organisatiegraad 
- Combinaties transportbewegingen 
- Gewicht van de hijslast 

Het verschil van machinetijd 2 ten opzichte 
van machinetijd 1 uit zich in het gewicht van 
de hijslast , Machinetijd 2 is de tijdsduur voor 
het transport van de torenkraan gedurende 

I de afstemmingsperiode . Tijdens deze periode 
transporteert de torenkraan geen last 
waardoor de torenkraan op de hoogste 
snelheid kan bewegen. Hierdoor is in de 
berekening van machinetijd 2 de hoogste 
snelheid van het hijsen, vieren en katten 
opgenomen. Deze 'afstemmingstijd' is voor 
elke kraancyclus gelijk. En wordt automatisch 
opgenomen in het hoofdscherm van stap 1. 

.' 
v 

Stap 1: HandtJld &2 Mac.hlne iJd C inschaling) ( )( C ) 7 Machinetijd 2 Rust en persoonli ke v J lOg W eh tijden 6/8 
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; ij fIIot tdiI ..,... ..-. ....... l - QIl. :/tIII<bo=--=~::::......:~:oany:'=,,,~ ___________________________________ ~ ____ --=~-= STAP 1 
Bepaling rust en persoonlijke verzorging 

Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de rust en persoonlijke V'8r2orging van de aanprkkelateu($ en torenkraanmachinrsl bepalen. Op basis van 

de schaalverdelingen (A lot en mei F) schal u het percentage in dal bij de weri< zasmheden hoort en '(IJl t dit percentage in de gekleurde velden In. Ui t 
onderzoek is gebleken dal de ru st en persoonlijk e verzorging van de aanplkk elaleu rs en de kraanmaChinist , die ten koste gaat van de kraanlijd, 0% 
bed/aagt Dit percenta ge is standaard opgenomen in het model maal kan naar eigen inzicht worden gewijzigd 

Tilbeller bepaling ruil en persoo nlijke ve rzorg!lIg 

~ _____ ~.~ __ .. __ ~~_ .. ___ ~" ... _. __ ~"'_o_ .... __ ~o_, __ .. __ 1}~ .. __ __ .. ~ .. _ _ _ 
C.Dr~."",Jr;(,, :,Jd ! rC!'tj;l~""~ ~I 

., 1il"",,~~"' 3,I .,ttl!r~~.~ ~'19 •• !1~ 
~io __ '1 bl,/lr'....... ~o .. ~ ~CWi' .. .«t' ~t I 
f I I I I I I I 

c__ A 6'.b L:"" _ ... ________ • ______ _ ____ __ _ _ .. _ _ ___________ .. __ __ ___ w __ • _ .. 

1) . ... '" .;!~~~'."., .~ 

r .... UIiIQ r.m 
Yoc:'triq . .2.S"IIC la- J~ 

...., " 
I I 

"'OG'I ""'~'" 
Wc 

l\.5 .j 

I I 

TOI.ll. 10.,1"'9 ruS1 . n pel soonlljh verzolglng 

Stap 1: 

0'"' 

all' 

OJ)~ 

o~ 

j 

RU$1 en pel500nllJh 
v,uolglng maebintlUclfa 

(t.h.v.lolenklililhlJlil chlnls 

0'"' 

-----T -.. -

1 O~ 

I 

0.0", 
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De indirecte tijd die kan worden toebedeeld 
aan de directe tijd van de kraancycli, uit stap 
1, bedragen rust en persoonlijke verzorging 
(R.P.V.) en wachttijden. Deze onderwerpen 
zullen worden toegelicht. 

Door het klikken op de button ' Rust en 
persoonlijke verzorging', in het hoofdscherm 
van stap 1, opent het nevenstaande scherm. 
In dit scherm zijn drie kolommen weer
gegeven: 
- Tabel ter bepaling R.P.V. 
- R.P.V. handtijden (t .b.v. aanpikkelateurs) 
- R.P.V. machinetijden (t.b.v. machinist) 

Aan de hand van de tabel , afkomstig van de 
SAOB, kan de rust en persoonlijke verzorging 
van een arbeider worden bepaald . Met het 
doorlopen van de stappen A tot en met F, in 
deze tabel, kunnen 'deelpercentages' in de 
oranje velden ingevuld worden, tot het komen 
van het totale percentage rust en persoonlijke 
verzorging van de aanpikkelateurs en de 
toren kraanmachinist . 

De bepaalde rust en persoonlijke verzorging 
van de aanpikkelateurs wordt automatisch 
toegerekend aan de netto-handtijden en dat 
van de toren kraanmachinist aan de netto
machinetijden, in het hoofdscherm van stap 
L 

~ Rust en persoonlijke verzorging ~ Wach ijdell 7/8 
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STAP 1 
~ 

I Checklist bepaling wachttijden I r.lII~ lI.oAI Cf.lr I I 
Deze checklist IS bedoe ld 81s hulpmiddel voo r hel meten Vêiln wachttIjden op de bouwplaats, l en aanz ien \fan de 1_1111J IItI+I' Iflll, l I Met een klik op de button 'Wachttijden', in het handlijden. In blok 1 van deze checklist vindt u de typen wachnijden die op kunnen treden bij de ... erschillende 
han d1ij den. In bl ok 2 worden meetpunten geboden om deze verschIllende wachttijd en Ie kunnen kwant ifi ceren. Met de ze 

I 
hoofdscherm van stap 1, opent het 

check li st ont Slaat de mogeliJkheid om een betrouwbaar pefcentage wachlllJden,e genereren, welke kan worden Po'''' ,.,..u,"', nevenstaande scherm. opgenomen In stap 1 en 2 van di\ model Met een dllJk op de knop kunl u de onderstaande checklist printen en kunn en 
wac hll ljden W(Jrdan ge mal en. Uit lIjdsIudies op dB bouwpla al s is gebleken dal hel perca nt age wachlliJda n ta n opzicht e 
van handtijd 1; 2'6,9% bedroe g, bij handtijd 2; 36,8% en bij 'Wisseling hijsvoorz iening; 10,3%. Deze percentag es zijn 

Net als bij de handtijden schuilt er achter slandaard opgenomen in hel model maar kunn en naar eigen inzlchl 'HOrden ge'Wijz igd. 

deze button een checklist. Met deze checklist 
1. Toewijzing typen wachttijden aan de handtijden is het mogelijk wachttijden te kwantificeren 

Typ.n w ,ullnlJ dtn IMndllJd 1 om deze zo op te nemen in de kraantijd . 
Te vroege opdl8Chtvel5/fekking aan rO{f~nStr88nmlJChlf")l$l 

Overgsng 'N9rl<pJekken aanpikke/a/eur(s) 
Beronmixerwissel8 l CNenge lra~finge() Na een toelichting van dit scherm worden in 

Typen w'lchnljden h.lndllJd 2 het eerste blok de verschillende typen 
Te woege opdf1JChlv9f$lrehhing ssn 10/6nJuaenmachinist wachttijden toegewezen aan de verschillende 
OJergang 'N8rl<pleflken 88np1kJ<.. elsleur(s) 

handtijden. Hiermee weet de gebruiker welke fJe.lonmixemsseJs I 0VfJrige t~nspottviS6elingen 
P8~robJemen I 3Jelp,oólemen wachttijden er zijn en wanneer ze kunnen 
Onnodig tang 8srtg@Pikr houden vsn /85/ 

optreden. 
Ty,'." w .... ehnlJden wlss.llng hlJsvoo lzl.nlng 

Q.!efg9ng werkp Jekk en 99nplkketar9ur(s} 
Het tweede blok biedt mogelijkheden om de 

2. Meetpunt.n wachttijden (kwantlflc.rlng) wachttijden te kwantificeren. Net als bij de 
Type w<lehnlJd Vil n loe p.l5Shl!J "p handtijden worden meetpunten geboden om 
Te vroege opdrachtverst rek.J<.ing aan torenk.raanmachinis t : Hsrxilijd 1, HancRijd 2 de duur van de wachttijden te kunnen meten. 
Overgang werl<plek..k..en aanpik.k.ela teur{s}: Hendlij·d 1, Handlijd 2, Wisseling hljsvool1tening 
Betonmixerwisse/s lovenge t riJnsportwissefingan: Handl ijd 1. Haoo. lj"d 2 

Met een druk op de knop kan de checklist 
Heno-ilolndliJd 1 

1Ii8 tlWfM'''III11I. ~~Iuld ' \AHK IJl\M:èI~tflliiII".,d ._ worden uitgeprint en kunnen de wachttijden 
;-::: _!l~@EC: ~Hdt.lldIAdl!Jt~OIllh""HllneuitUi .. '"I4J."U""I""tt~~j., 

op de bouwplaats worden gemeten. 
Maehlu."Jd I 

N.no -lhllldIiJ ~ 1 2 
~ t~nOl1kt",. , 1t .w.,..I.lTId\MÖII~II1fJh,,,,."',Il. Een bouwbedrijf kan met de checklist 

::-woöï.!It'_ f.IUi&;; H,uJ tankt LiSt C.q.IHfl IIIDflIlmd' dllll1emoçfllilUII .,... .. ,.1 tlftfllloell4 investeren in het model en een representatief 
Machinellid 2 f'\ "'. kilo 1.J"~IlIU. I.o ... uJe ... &ui t. uLWt_,,,, IKII' .. , of ... IIe, beeld verkrijgen van de wachttijden. Naar 

Heno-wissellng gelang er meer metingen worden verricht kan 
~~(J!z!e.E~ 2.. !ma. 14}1~1Iu.IJill l " lIII!111"Otltl..tWOI """"'1110 WI' .... -of"lWCH"lIIIMlUo het 'wachtpercentage' steeds betrouwbaarder 

- _!,~,::!,!!I!.:'_- f.IttIt }io.u.1 t ü,1 tlil1h.1dll. C!f hi~Gfti"ilfij ' ..... \tl. Nrt bIiIlMHMDlnInu t. WIl ........ 

worden. 
"'.lehl"."J.1 ) 

Onh ezet 
• de IO lenkraan IS afgestemd indIen deze mei de hijshaak boven de bestem ming hangt. 

---- -- --- - ------._-- -_. _ ._._ -_ ._ --- --------- -- --- _ . _ . - . _ ._ . _._ ------ -- -- -_. -
Type w,) chnIJ,1 Van toapil$$h'9 op v 

Stap 1: ndti}d 1 Z -7 Mac::1 n tIjd 1 (lOschalin ) (exact) M chin tijd ~ Rus n Ilersoonlljke t:'rz.org in -7 Wachttijden 8/8 
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STAP 2 
~ 

I STAP 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycli I TeNQ nur hoofdmenu I I 
Wisseling 

I 
Nadat stap 1 is ingevuld is het grootste 

Algemene gegevens Machinetijd 3 Totale tijdsduur Torug n r .tap 1 gedeelte van de kraantijdkolom hijsvoorziening 
gekwantificeerd. De kraancycli zijn uitgedrukt 

~ Verdtl na3r step 3 I in tijdsduur, evenals de toeslagen hierop in de 
0> c vorm van rust en persoonlijke verzorging en c 

Ë co 
~ 

I 

.'!' c M 

I Vtr.urour wachttijden. 
t:' 

~ :-g 0 totaalo~en:lcht c 0 0> Q) 
(]) ~ .s: Ol De tweede stap in het bepalen van de totale 0> .s: C 

.s: E ä5~ <û E 
"' C " kraantijd betreffen de deelcycli. Deze 

~ 0\ "' .- .c (IJ 

.s: - E " E ~- "' deelcycli bestaan uit de handtijd 'Wisseling .ji: 
~ ~ .~ 

.s: ':; 
(ij 5 :J hijsvoorziening' en machinetijd 3. Beide ji: " c 0 ~ c "' (]) " processen maken deel uit van de afstemming '" ':; ~S Ol ~ 

'" :J C "" C 
CD (]) in de kraantijdkolom. (ij " ~ !!! 0 (ij "5 I (IJ "' c' '" > ro c 

Ö " .- - '" a. 
Ö C ~ 

Nr. Omschrijving WIsseling hijsvoorziening .= E o :=- CD 
~ f-

f- _ t-.c al f- => 

~ !<ráSnl<libel ~ 0.. 12.50. 0,55 13,77 26 . 27~~ De berekening van machinetijd 3 is identiek 

~ ~B9"n<1er l-~ 1 ,ti 20 00 ~~ ~~~ ~~~ aan de berekening van machinetijd 2 . Beide 
---1 ~~ettu~k_ . ~~ ~5 _~29 __ _ 0,55 8,26 ~~,~ machinetijden maken onderdeel uit van de 

... 4 8I'"rieaI~ 

,~ 
l.q ~ - 0,55 5,51 15,51 0.26 afstemming in de kraantijdkolom en het 

~ - betreffen onbelaste transportbewegingen. Dit 
6 
~ maakt dat met het klikken op de groene 
8 --- - button 'Machinetijd 3' hetzelfde scherm wordt 
"9 - geopend als bij stap l. 
10 ---f-

Subtotaal 1 : Directe tijd 70 50,00 : 38,.55 88.55 1 1.48 1 Doordat de deelcycli worden gekenmerkt door , 
een handtijd en machinetijd zijn ook hier 

i Indirecte tijd 

I - dezelfde indirecte tijden van toepassing als bij Rust en p-e"oonlijk. venorgino 
.. 0.0% 0.00 - 0.0% 000 0,00 000 de kraancycli (stap 1). 

W.,;httlldcn I IQ 3% 5.15 5.15 0.09 Bij het klikken op de buttons 'Rust en 
Subtotaal 2: Indirecte tijd 5,15 0,00 6.15 0.09 persoonlijke verzorging' en 'Wachttijden' 

I I i worden dezelfde schermen geopend als bij 

I 
1 Totaal: Kraantijd stap 2 1 55,15 1 38,551 93.70 1.56 stap 1. 

I Op de volgende bladzijde zal worden 

: ingegaan op de bepaling van de handtijd 
y 'Wisseling hijsvoorziening', 

Stap 2: ss I I 9 h js 0 rzlenmg 1/2 
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STAP 2 . 
I Checklist bepaling tijdsduur wisseling hijsvoorziening I T.rug n~r nap 2 I 
1. Meetpunten wisseling hijsvoorziening Ikwantlflcerlng! Pd.at. .rl:U.u I I Om in het hoofdscherm van stap 2 de 

~M-...: I(I\GfI (-.:., . ~IIII kl""'"I1JdMP.,IrIt\_)(~ - "' 8 tijdsduur voor het wisselen van een 
,st.u1: Hand U .iI"" hlJ'lihiUlk of hij 5 ~or:::~nlng I.ntlnd ••• r P~ !Io tdt -L<-' """'" look Qot. - "'" """' ... _ •. _ . • _ ~ x 

hijsvoorziening in te kunnen vullen is 1 ~.~~g I, . . . hll'l. .... o.,ar2:I.'nlng W!ssellng van hlJsvoorzlen!ng EJmL H&l'Id las v~n hlj,huk Qf hflsvoar:.I_"lng c _q . .... , mI) 

I I I 
. 

bepaalde informatie nodig. Deze informatie _ _ _ _ _ d. hIJ,vQon.l.nlnu yrll h n b.weg.n. Bibliotheek handtijden --r.rug nUI'''~p I 

vinden we terug achter de groene button 
Let op: BIJ het meten v.Jn de wisseling hf)5voor=ienlng moet .Jlleen directe rijd worden geregistreerd. Indirecte I Ir dO senerm " een OjOnott1eek van MnoUjOen opgenomen D~ oe"elren Oe J 

1 
'Wisseling hijsvoorziening' in het hoofdscherm 

"p.Jft worden ger~/jtreerd. De checlflfn ten .JanzIen Voln de bepolllng van de WolchttlJden Is eveneens opgenon TeruG' nl. sup 2 , O]dsdUfen van hanáliJd 1 en 2, evenaJs van de 'wisseling hIJsVOOl"Zlen.lng'. Naast 
van stap 2. Met het klikken op deze button elke hanatJ;d Is een button 'BeSChrijving handtiJd' op(]enomen Met het ItIlk1<en op 

2. Eigenschappen wisseling hijsvoorziening Ikwaliflcerlng! deze tutton worcr.: een 5cheun geopend met een ee ndLiDlg~ beschrtjving van de verschijnt een keuzescherm. Hier kan de 
keuze worden gemaakt voor 'Checklist Om~ellrl ving wlHeling hl svoorzlenlng ~, 4r~ ~Of;'BeatlJ I Handlijden 1 en 2 I Soort bewerking f'1d·~~deWIfP'M~m(lel, wisseling hijsvoorziening' en 'Bibliotheek 

Activttetten 

i'=~r:t;~~ Handt! d; S'torten m.t d. kra:mkub.1 handtijden'. 
randt'IO' Vullen van kraankuOe l 

00' ':1 JI 
Be - Handtijd 2: Storten met kraantl.uOel O:OO:dt.l 1't(:hrtl"'t"lI ~"OCl'lIJd 

Total. handtt}d: 0:02:00 De checklist, zie nevenstaand scherm, betreft 
Per~onere bezetting HeI_"" ."" ~ <tOm:>l!rI$of"""""'*" ~ ~ I<rNtt/IUlIM~ een hulpmiddel voor de kwantificering en 

I~ H3.ndtl d : Lo~s.n + pl.,UH.n runnelb.klsttng 

Eigenschappen hijsvoorziening pe:~---~ .... Z~(MOO"'J IrandUIO 1: Lossen 'unnelOel<l"'"li 003·;1 11 kwalificering van de handtijd . Met deze 
Handt/jd 2: Plaatsen tunnelbekblrlg 
To13l. h3.ndtiJd: 

0.Od:d9 &n<n"",m.t'I~.a . 
checklist kan de organisatie die het 

Overige eigenschappen 
0:08:30 

H.:lnCftt d: Los"n + plut1.n uttrl st.lger 
programma in gebruik neemt een eigen 

rnoUJO 1: Lossen UItrtJSleiger 0022;1 11 
bibliotheek van tijden aanleggen. 

HandUjd 2. Plaatsen uitrtJste!ger o 01:d7 BuchtV'Im,hilruJrUd In de checklist zijn meetpunten opgenomen Tot.1:l. h.:lndtt d;. 0:04:14 

evenals richtlijnen voor de kwalificering. 
Handtt d: PI"H,.n w:ap.nlngsnet. ten I 

raneliJO 1: AanpiKken wapenlngsnet(ten) oooa~ 1 11 HandtlJd 2: PlaalSen wapenlngsnet{ten) Wanneer handtijden op de bouwplaats zijn 
Total. h.1:ndtt d: 

0 00 38 . ",Chf1\ ... 8\Q ftli"CHUGi , 
0:01:20 

gemeten kunnen deze in de bibliotheek van 
Handt! d : PI3.atsen "tdekk"p het programma worden opgeslagen. Dit kan 

rnolld' Aanp'k1<en atdekl<ap o ooa;1 11 Hanctttjd 2: Plaatsen ardekkap 0 01:32 •• ',"~UI,W III W11".4(JI·! in de bibliotheek handtijden, zie nevenstaand 
Tohl. h:.ndtt d: 0:0:2:13 scherm. In de bibliotheek kunnen de 

H",ndtt d : PluHen pr.f3.b b.tonn.n b3.lkon handtijden worden geraadpleegd. Aan elke 
Iran01Qo 1: Aanp,kken oalKonelement OD , o~ 1 11 handtijd kan ook een beschrijving worden HandtJ}d 2. Plaatsen balKon element 
Tot31. h"ndtl d: 

It03:36 h'UtJru ... ltrl fl1rnQnlll . 

gekoppeld. Deze beschrijving kan worden 0;04:39 

I Tijden wisseling hlJsvoolZ/enlng I ingezien door op de button met de tekst 
'Beschrijving handtijd' te klikken. Er wordt 

Wisseling: compens.:ltlecUlnder - hl skettlng .... v. B •• <tI,I",,,, "~od!!j~. j I dan een scherm geopend met een 
Tot"l. h:.ndtl d: 0:00;4& beschrijving en de specifieke eigenschappen 

Wlsullng: kr:'.:lnkubel - hl skettinil ........ BU4:hlIJ \lI.n.Lh~n1ftjI-<l .l1 van de tijd. Deze beschrijving is conform het 
Tot:.le handtt ct: 0:00:41 voorbeeld in de checklist opgebouwd. 

v 

Stap 2: Wisseling hijsvoorziening 2/2 
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STAP 3 

I I Terug naar hoofdmenu I 
-;;-

Totale tijdsduur stap 1 en stap 2 
Na het voltooien van stap 2 kan worden 

Omschrijving Minuten Uren 

I 
doorgeklikt naar stap 3, zie nevenstaand 

Totale kraantijd sta [2 1: Kraanc~cli I 530.451 8.84 
Tarug naar stap 2 scherm . 

Totale kraantijd stap 2 Deelcycli 93,70 i 1.56 In dit scherm wordt allereerst een overzicht 
Totale kraantijd stap 1 + stap 2 624,15 10,40 

Verder naar gegeven van de totale kraantijd van stap 1 en 
totaaloverzicht stap 2. Dit betreft de totale tijdsduur van de 

kraancycli vermeerderd met de deelcycli. 

I Stap 3: Onbezette tijd I 
Onder de omschrijving van stap 3 zijn een 
aantal buttons weergegeven: 

Totale tijdsduur 
- Aan- en afloop toren kraanmachinist 

Omschrijving Toeslag - Bij afwezigheid machinistenlift 
Minuten Uren - Bij aanwezigheid machinistenlift 

Aan- en afloop torenkraanmachinist I - Storingen 

Bij a1'Nezigheid machinisten lift I 
- Onwerkbaar weer 

0,0% 0,001 0,00 - Uitklimmen en verankeren 

Bij aanwezigheid machinistenlift 11 
-

8,9% _5?~§_?~!~~ Met het klikken op één van deze buttons 

Storingen I' 1.0% 
wordt een scherm geopend met 

6,24 ; 0,10 berekeningsmogelijkheden voor het ~ 

I Onwerkbaar weer 1,22 153,58 2.56 desbetreffende onderwerp (blauwe buttons) 

Uitklimmen en verankeren I 
of voor aanvullende informatie aangaande het 

3-4 dagen. opnemen In plannlngl onderwerp (groene buttons) . 

Totaal: Kraantijd stap 3 
I 

215,48 1 3,59 I De 4 verschillende onderwerpen die deel 
uitmaken van de onbezette tijd zullen op de 

I Totale kraantijd stap 1, 2 en 3 
I 

839,62 1 13,99 1 volgende bladzijden worden behandeld . 
I 
I 

.~ 

v 

Stap 3: n- o na p lorenkraanmar.:tuOls ....:; St rif g " ....:; Onwerkbaa wee ....:; UltkHm01en en era 'Ie r 1/5 
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Aan- en afloop torenkraanmachinist bij aanwezigheid machinistenlift 

In dit scherm kunt u de mvioed van de aan- en afloop van de torenkraanmachinist op de kraantijd berekenen, mdien de 
toren kraan is voorzien van een machinistenlift. Allereerst dient u de loopafsland In te vullen tussen de bouwkeet en de 
toren kraan en de snelheid van de machinistenhft, dit kan in blok 1 van dit scherm Vervolgens dient u de frequentie van 
de aan- en afloop te bepalen. Met andere woorden: hoe vaak komt de machinist per dag naar beneden en gaat weer 
omhoog? Hierbij moet rekening worden gehouden met de aan- en afloop die ten koste gaat van de wer1<.tijd. Wanneer de 
machinist bij\lOorbeeld om 6.45 naar boven gaat, tefVllljl het overig bOl.1V'Vplaatspersoneel om 7 00 begint, gaat deze 
aanloop van de machinist niet ten koste van de beschikbare kraantijd In blok 3 is een onderlegger opgenomen van de 
berekening van de aan- en afloop, hierin zijn ook de \IOorbereidende en afsluitende werkzaamheden opgenomen die de 
toren kraanmachinist tijdens de aan- en afloop uitvoert Desgevvenst kunt u de waarden uit dit blok aanpassen. Het 
eindresultaat (de procentuele toeslag) wordt automatisch opgenomen in het hoofdscherm van stap 3. 

1. Ge evens t.b.V. berekenin aan- en afloop 
~fstand b~~et - w = kraan (m L IS 
SflI' lhI!ld macrwnostenlilt m Jll1In L__ 2 
Maximale h . hco e m 
Afstand machlnlstenlrft m. 

r====:.iL:.:.::==:::.:;:-;.::::.;--=-:..:=:.::::=..::t=;orenkraanmachinist gedurende werktijd 
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3. Onderlegger berekening aan- en aftoo p ,naar eigen inzicht aan te passenl 
Aanloop begin workd.g 

._~~Hen van gg~_e.ê.LCl.~a.rJ .. o_~fl_k.~,~.~ __ 
2 Klemmen lJlE.maken_ 
~~anning mac~r!!..~ 
p~nnlng torenkraan aanzetten __ 

_~kllmhoogt"--lkl",-rT1[T1~D .. gE-ladderL-
6 Instanoen In machlnlstenilft 
7 Reist ct machlnis t~nll!t 

a UltstaQ[IeO uit ~.chinis t.nl,~ 

~';'hoo9te (kiommeo o~ ladderL-
10 Luiken/deur oe.enmaken en afs l u~ e n 
11 Wandelas (i,erweri<î smeren .----

12 Jas Uittrekken en plaats nemen In stoel 
13 jn bednlf stellen wrenkraan 
~IQt~!jjrtJ!!~EfQnden ____ 

Tot •• 'tijd In minuten --

I 1 
A.nloop schafllloiietbezoek 

11 nnFm V71n hnr rvvkp.p.f n;:<lt'lr tnrP.nkr;:<lt'ln 

~ bA 
. ...] 
~~ 

163.2 
~. 

,~~ 90] 

180,9 
15,0 
3O.!I 

61.4.1 
10.2 

Afloo eind. werkd .. 
1 Ult beq~~~kraan __ _ 

~~ sto~I)jli..!!.n~e.l!!<eJL 
~lkenJdeur openmaken en afs luiten 
~hoQ Ie ldalen 0 ~d~_ 

5 InSla en In machln,,'s""e"'nl""'ft'---__ l-e>;1 
BR"è-;$n d maCh7ruSt"EnJlft 

7 Uil>la en LIlt moc:hnist.nfilt 
81iïWll11hOQ t'!J.dal!!n Q"""""iiïdd-.,.-
..Jl Spanning torenkraan urtI<:tt.en __ 
10 S nnln .. machlnjst~ nllft ult.z..et1en 

~~mmen~s~~k~e"'n_~_~ __ f~~1 
12 La en van torenkraan naar bolJ\lllkeet 

___ JO{~1IiJ!!. in seconden ~ 
Tot".,ff d in minuten 6,9 

1 1 
Afloop sch.ftltoiletbezoek 1 

I 7RR r~I~O~n-<~I"~"~n~IJi?,~~~ne~.I~e~n~i"~<~""~n~me~.~~~e~n-r~16~n 

Stap 3: Aan- en afloop torenkraanmachinist . Storingen Onwerkbaar weer limmen en .... erank 
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STAP 3 

Na het aanklikken van de button 'Bij 
aanwezigheid machinistenlift' onder de 
omschrijving aan- en afloop torenkraan
machinist, wordt het nevenstaande scherm 
geopend. 

Het scherm bestaat uit 3 blokken. Na een 
algemene en inhoudelijke toelichting dient in 
het eerste blok de loopafstand van de 
bouwkeet tot de torenkraan te worden 
ingevoerd, evenals de snelheid van de 
machinistenlift. De overige variabelen voor de 
berekening in dit blok worden automatisch 
uitgerekend of overgenomen uit het 
hoofdmenu. 

In het tweede blok dient de frequentie te 
worden bepaald dat de torenkraanmachinist 
aan- en afloopt, wat ten koste gaat van de 
kraantijd. Wanneer bijvoorbeeld met de 
machinist is afgesproken dat hij alleen tijdens 
de middagschaft naar beneden komt hoeft 
alleen de tweede schaft te worden 
aangevinkt. Naar gelang de ingevulde 
frequentie van de aan- en afloop wordt dit 
procentueel uitgerekend en overgenomen in 
het hoofdscherm van stap 3. 

Het derde blok bestaat uit een onderlegger 
van de berekening van de aan- en afloop. Dit 
is inclusief de bijbehorende voorbereidende 
en afsluitende werkzaamheden die worden 
verricht door de toren kraanmachinist. 
Desgewenst kunnen deze tijden worden 
aangepast en wordt dit meegenomen in de 
totale berekening. 

2/5 
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I Storingen I 

1. Toelichting storingspercentage 

In silmenwerklng m et HelJm.lns l-I.ltel1eel Beheer Is het mogelijk geworden een overzicht te genereren Viln illie 
storingen a.-1Il de kattorenkranen van HelJll1ilnS NV. Het betreft hier de stol1ngen over het JMr 2008 va n alle 
kattorenkranen In Nedel1alld , die '11.1 HelJlllans I'laterleel Beheer zijn Çlele'lerd. Dit betreffen 37 kattorenkranell. Uit 
dit onderzoek Is ge.:oncilldeerd d.lt de gemiddelde tijd d.lt de kattorenkraall niet k.~n transpOIteren, .l ls gevolg Viln 
een stot1ng , 10/0 ~Iraagt. 

Stap 3: an- n noop t enkraanmachint t ~ Storingen ~ Onwerkbaar W Cl" 
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Terug naar stap 3 I 

Uitklimmen en vera 

I 
: 
I 

STAP 3 

Na het aanklikken van de button 'Storingen', 
in het hoofdscherm van stap 3, wordt het 
nevenstaande scherm geopend. 

Achter de button 'Storingen' is geen 
berekeningssystematiek opgenomen . 
Storingen zijn niet te berekenen maar de 
gemiddelde verletduur door storingen is voor 
dit afstudeerproject wel onderzocht. 
Een summiere samenvatting van dit 
onderzoek is opgenomen in dit scherm. 
Er is vermeld dat naar aanleiding van het 
onderzoek een storingspercentage van 1% 
aangehouden kan worden . Dit is een feite een 
advies aan de gebruiker van het programma. 

Desgewenst kan door de gebruiker een ander 
storingspercentage worden ingevuld. Het 
programma rekent dan automatisch de 
verletduur ten aanzien van de storingen uit. 

r r 3/5 
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STAP 3 

I Onwerkbaar weer I T oruQ nn",:op , I 
~ 

In drt scherm kunt u de invloed van het onwerkbare weer op de kraantijd bepalen In blok 1 dient u een regio te selecteren waar het bouwproject het dichtst bij gevestigd Na het klikken op de button 'Onwerkbaar 
IS. Vervolgens selecteert u de glekhoogte van de lorenkraan. Op basis van deze gegevens verschijnen in het blok ·Prognose productiedagen per jaar· hel aantal dagen weer', in het hoofdscherm van stap 3, 
l1MIbouwschaal per jaar en het extra aantal dagen windverlet a.g .v. wind op hoogte. Op baSIS van deze gegevens wordt de toeslagfactor onwerkbaar weer bepaald. die 

verschijnt het nevenstaande scherm. automatisch wordt overgenomen in het hoofdscherm van stap 3. In blok 2 van dit scherm IS de onderlegger van de berekening weergegeven , 

1. Gegevens t.b.V. berekening onwerkbaar weer In dit scherm is de invloed te berekenen van 
1. Bepaal regio I 2. Bepaal giekhoogte onwerkbaar weer op de kraantijd . Na een 

toelichting op dit scherm dient in blok 1 de 
Gem. ~antal d.lgen 

regio te worden aangeklikt waar het vorto' (1989 , 2002) 

! 
bouwproject in de buurt gevestigd is. 

• • Prognose producttedagen per Jaar Vervolgens moet de windhoogtefactor worden 
~ i i > bepaald, Dit kan worden gedaan door de c > € ;:; . "" l! 365 Kalenderdagen per jaar co ,5 giekhoogte van de torenkraan aan te vinken. . 0 0 
0: 3: > .... 104 Weekenddagen 

o Leeuwarden 15,2 11.9 10,1 37,1 6 Feestdagen 

o Oen Helder 14 ,9 2ll.7 7,5 ~ Wlndhoogtehctor 10 Dagen roostervrij Met het uitvoeren van deze twee acties wordt 
osc~ 15 ,4 17 ,5 7,9 40.9 o Giekhoogle 30 m 20 Dagen bouvwakvakanne automatisch het aantal dagen ruwbouwschaal 
@ Ronerdam , 15,~ l!~~ 34 ,5 o Giekhoogle 40 m = 225 Dagen afbouwschaal per jaar 

o V11SS;nge~;- 13,8 .1?2_~.g .47,4 o Giekhoogle 50 m 15,5 Dagen regenverlet per jaar berekend evenals het aantal extra 
KU$lgoblod 1io 19,61 7.7 42,2 0 Giekhoogte 100 m 11,0 Dagen wmdverlet dagen windverlet, als gevolg van de invloed 

o Groningeols',7 :p,j=p:;S~B 
8,0 Dagen Vorstverlet van de wind op hoogte. 

= 190 Dagen ruwtJouwschaal per jaar 

O , Twenl~_ , 16 ,2 1, 1 11.6 28.9 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt O ~I1.!..._ , 14 .7 1,1 1 9,\~ 6,6 El<!ra aantal dagen winclverlet ag v. wind op hoogle 

o §I~~~, ,~ ,5 t~~~ 14~ = 164 Gecorngeerd aantal dagen ruwbouwschaal per Jaar een toeslagfactor berekend die automatisch 
o M.aslnCht 17,2 6.7 9,9 j 3.7 wordt overgenomen in het hoofdscherm van 

,~Inno.nl~~ ,.1S,9 J:910~6 "30:4 1,22 To.sl:tutauor onwerkbaar ..... , 
stap 3, Hiermee is het verlies aan 

2. Onderlegger berekening onwerkbaar weer 
klimaatomstandigheden opgenomen in de 
kraantijdberekening . 

R.o.nv.rl.t 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199~ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 g.m. 
Leeuwarden '~~ 14 ,5 ~ 17,0 20,5 -.\M ~~ ~ 7,0 15,5 16,0 18,5 14 ,5 18,5 15,2 
Den Helder 8,5 ïD.5 11 ,5 1s5 '22,5 22.0 15,5 13,0 S:Ö 1 4.0 -ïs:s ~ 17,0 17.5 149 De onderlegger van het aantal dagen 
~IPhOI 8,5 ~ 10,5 17,5 24,0 20.0 17,0 13.5 7 .5 1f.o ' ï4,0 17,0 18.5 22.0 15,j, ruwbouwschaal per jaar is opgenomen in blok 
Ronerdam 14.5 12,0 -lM ~ 24.0 '17.0 16,0 14,5 r-M 16,5 16,0 19,5 17.5 18,0 155 2 van dit scherm. 
VlISSlnaen 11,5 á,5 15.5 10:5 "9,5 17.5 ..Q2 13:0' ~ 

. 10,0 . 18,5 15.0 13,5 20,5 13,8 
KU$tjJobled 

!- r- I- -1!2. 

~:~:Ç[en 12.0 12,0 li ,S 19,0 21,5 16,0 23,5 16,0 10.0 ..3QR. 16,0 To:5 '19îi ru.ö 16,7 
16.5 14,5 17,5 16,0 22.5 18 ,5 19j) 13,0 8.5 18,5 13,0 14,0 ~,Q 17.0 !.§d. 

Utrecht I (5,~ ~ ..l1Q~.J.!5 ~ ~ . ...!1,~ 2.1.0 -ïi:o 'ï4:5' 15.5 m 14,7 
EindhCNen 17,5 11 ,0 16,5 '5 ,5].1!1.E2~ _ ' Q.. 0~ .J.1~ 12,0 11,0 15 ,5 15,5 14,5 
MaastriCht 19,5 ,.1.!JI ~~.2~.2 ~?,O 17 ,5 17.5 28,O_!.1.,~_'L~ ::-f~,Q J.~. -1.11.Q ~ -1~1. v 

Stap 3: an- en flo p tonmkraanmaclllOlst -7 Storing n ~ Onwerkbaar weer .... Ui ti n nen en vera ker 4/5 
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Uitklimmen en verankeren 

1. Toelichting uitklimmen en verankeren 

Doordat het uitklimmen en verankeren van de torenkraan over het algemeen een aantal dagen in beslag 
neemt. is het verstandig deze periode op te nemen in de uitvoeringsplanning van het bouwproject. Met het 
opnemen van deze activiteiten in de planning kan hierop in het bouwproces worden geanticipeerd. waardoor 
dit niet ten koste hoeft te gaan van de beschikbare kraantijd. Uit onderzoek is gebleken dat het uitklimmen en 
verankeren van de torenkraan 3 tot.f dagen in beslag neemt. De tijdsduur van het uitklimmen en verankeren 
wordt niet als toeslagpercentage in de kraantijdberekening meegenomen doordat deze activiteiten goed van 
te voren zijn te plannen. Hierdoor kan de huurperiode van de torenkraan met een aantal dagen worden 
verlengd. om zo de tijdsduur van het uitklimmen en verankeren af te dekken. 

2. Proces van uitklimmen en verankeren torenkraan 

1. Plaatsen kolom in bouvI'werk 
2. Verankeringsraam + pijpen plaatsen 
3. Klimkooi + hydrauliek plaatsen 
4. Uitklimmen torenkraan 

Stap 3: floop torenkraanm 
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Te ug naar Slap 3 

STAP 3 

Bij een klik op de button 'Uitklimmen en 
verankeren' wordt een informatiescherm 
weergegeven. In dit scherm vindt de 
gebruiker informatie over de desbetreffende 
werkzaamheden. 

Voor het afstudeerproject is onderzoek 
verricht naar de tijdsduur van het uitklimmen 
en verankeren. Een korte samenvatting van 
dit onderzoek is weergegeven in dit scherm. 

Hiernaast zijn enkele afbeeldingen 
opgenomen van het uitklimmen en 
verankeren om de gebruiker van het 
programma een beeld te geven van wat de 
werkzaamheden inhouden. 

Opgemerkt dient te worden dat de tijdsduur 
van het uitklimmen en verankeren niet wordt 
opgenomen in de kraantijdberekening. In het 
model wordt een melding gemaakt dat deze 
activiteiten het best ingepland kunnen worden 
in de uitvoeringsplanning van het 
bouwproject. 

~ Uitklimmen en verankeren 5/5 



JlMltr OtOft h u l. Mo," UC.r"oIult1tdM poAtt.ft8_)l:\s, - ~Ç!.~ 
il E" ... ~ !n<'" F ....... !""" !lat- - tIoO> :;ec...ty ... -~~ '.- • _ 8 x 

TOTAALOVE RZICHT 

I Totaaloverzicht kraantijdberekening I T.'WI ""AI "''''frftll4illl l ,0\ 

Prl) ectn ilill ll! Intermezzo - I ~Jtctnnnlln t l ~ 153859 nUit' ,W;oIt tlDI I Het totaaloverzicht is het eindpunt van het 
Adres PIO.l!f!!.. Prof Cob'!D h~Qen ra8n l iJlburg Model Kraantijdbepaling , Hier worden de 
B • • ch ll~nil pÎojw : ~ar1 emenlencomeI8 )1 

TIIH~" n~~' .,lp 2 I Ondudeel: V9, diep in9.l~ 
-- -- onderdelen uit de kraantijdkolom, afkomstig 

f@ît~·on.I'lh.d.n: Tunnelbekistina - uit stap I , 2 en 3, bij elkaar opgeteld . 
DollUfn: CJ5.$.OO I ~.!,d.: 

- A-- --- 1.IUII !t.t.,. .. \, l 
-Haam aannamel combin ollIe : ~ouwcombmal ie Inl ermezzo - - Pdn11tf.a.1lowllfcnt I De projectinformatie uit het hoofdmenu wordt 

Qpqesleld d o~ ,: Palnck G zen 
in het eerste blok in het totaaloverzicht gezet. 

Stap 1: Tijdsduur kraancyclI Hierdoor is goed te zien voor welk 

Hr . Ornsclllijvillg kl .hl llCYclus A.-. .. l.ll cydi ~I.!~ d'ih,t.!~ bouwproject de kraantijdberekening is 
Minuten Uren gemaakt en wie deze heeft opgesteld . 

l lTunnelbeklSlma lo ssen + .plaatsen I 10 100.18 ö~ ~ ~~~:t;~r!:~;;1 10 56 76 
3 50 i~~ ~~J Wat volgt in de volgende blokken is een 
4 Aanpikken + plaat!@n af~ __ lO_ 
S ~plkkEln + leggen wapeningsnet 25 59 05 098 beperkte weergave van de informatie uit stap 

Ei l,2en3, 
I~ B 

9 Vervolg scherm De tijdsduren van de kraancycli, deelcycli en 
10 I 

Sub'ol..'1:}/ 1: DlI.cre lijd I 419.16 7.11 1 

~ 
onbezette tijd worden vervolgens bij elkaar 

f--,R_ Oh~kL~ ö:OO~l opgeteld met als resultaat: de totale 
wschiliiJ;;,- 90 59 1 51 kraantijd. 

SlJb'ot.l.11 1.: t"d/I.c.r. II d I 90,59 1,51 
~/broLl.lI J: Ktaóltldld kra'JnCfcU .......J 5l11,4S ,.4 

Met één druk op de knop kan dit 
Stap 2: Tijdsduur deelcyclI totaaloverzicht worden uitgeprint, 

Hr. Omschlljvillg wl5$ell1l9 hijsvoorz. Aonloll ~~~~dsflu !!.!._ 
wlts.Una.n MinuIen Uren SlIbrol.la/ 5: 'lId'rKI. rl d : 5.15 0 09 

1 Kraankubel 25 '33}7 ~~~. 11~''' 'OJa;)/ '' : !<.!:!~~!!J!! d"J~y( 1I I ~1,7~ 
2 Comp~satlec.i.nde"r <IJ 31:01 1 
J Panelh1i sh .. k 15 ~~~ J!,l6 

r4. ~pl a:.îiiI"loerk lam ,~ 0,26 Stap 3: Onbezette tijd 
5 TOMI, ri ~ 6 Omschrljvtng T06d ... g MirW1ên UlO. 

~ 8 I I _~8f). 612~~~':;~:'nNll o % om ----.M! 1-,%- BIt 1J8f1Ne1~ mschlnlslfmlifr 89% 55S5 O~3 

~~la' 4: Directe rijd 1155 !c4!.l ~;:;;.., -, I .% ó.2A~J - ~ 15358 2 

RU!1l lHlpol_li·....,.~ O~~I 
Uitklimmen en velaMeren OPnem';n Inu fannlu !: 

WsctH.tiiden 5 15 0 00 IS"bro'181 7: Onb' '-:: f:tt. rïd 2i5:4, U t 
ISubrowl 5: ludir",re rïd I 5. 15 Q09 

~ro" 3J 6: Kta..'''''jd (/HIcy"cJl I ~gDL-', SIi ! ITotale hraontyd I 839,62 1 13,991 
y y 

Totaaloverzicht 1/ 1 

23 


