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Het Onderpompen van Prefab Wandelementen 

Voorwoord 

Vaak heb ik mijn blik gezet op de plint van wanden in ruimten. De plint in mi jn woonkamer of de 
onderzijde van wanden in Vertigo hebben dienst gedaan a ls achtergrond in mijn denkbeeldige 
visualisaties van het onderpompen van prefab wandelementen tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe 
methode. De nieuwe methode presenteer ik in dit afstudeerrapport. 

Dit afstudeerrapport behoort tot het afstudeerpro ject van de mastertrack Construction T echnology, 
Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject volgt op hel 
masterproject Participerend Observeren. In d it project is het montageproces van prefab 
wande lementen geana lyseerd op de bouwplaats van het pro ject Jeroen Bosch Ziekenhuis Ie 's 
Hertogenbosch. In dit proces bleek een knelpunt te zitten. Dit knelpunt, de fysieke overbelasting bij het 
onderpompen van een prefab wandelemenl, is hel onderwerp geworden van d it afstudeerproject. 

Met dit afstudeerrapport rond ik niet alleen mijn afstudeerproject af, maar sluit ik levens mi jn 
studieperiode af. Ik heb genoten van mijn studieperiode. Met de studiejaren mee, heb ik steeds weer 
nieuwe mogelijkheden op mij af zien komen en heb ik mij steeds verder onlwikkeld. Ik kan positief 
terugkijken naar een mooie tijd, vol met ups and downs, spanning en ontspanning, studie en bestuur, 
studie- en huisgenoten, treinen en fietsen, in binnen- en buiten land, in 's-Hertogenbosch en hier in 
Eindhoven. Eindhoven, de p loals waar dil afstudeerrapport wordt ingediend ter afsluiting van mi jn 
masleropleiding. Studeren, wal een geweldige be leving! 

Gedurende dit afstudeerproject ben ik bijgeslaan door verschillende personen. Graag wil ik van deze 
gelegenheid gebruik maken om de volgende personen Ie bedanken. 

• De medewerkers van het gastbedrijf Hurks Beton B.V. voor hun medewerking en het verschaffen 
van informatie tijdens dit afstudeerproject. 

• De medewerkers van de bouwcombinatie Jeroen Bosch voor hun gastvrijheid op de bouwplaats. 

• Mi jn afstudeerbegeleiders voor hun bege leiding van het afstudeerproject en hun bijdrage aan d it 
afstudeerrapport; en in het bijzonder mijn hoofdbegeleider dhr. Van Hoof voor de inspirerende 
momenten tijdens de onlwerpfase. 

• De deelnemers van de brainstormsessies voor hun creatieve inbreng. 

• Alle mensen voor hel leveren van hun commentaar en het geven van afstudeertips. 

• Anne en Diana voor hun kritische bl ik, het lezen, hun commentaar en de cu lina ir verzorgde 
momenten. 

• En tol slot mijn familie en vrienden voor hun steun en vertrouwen. 

Eindhoven, augustus 2009 
Shuwei Liu 
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Samenvatting 

Gedurende het mosterproject is ingezoomd op het montageproces van prefab wondelementen bij het 
project Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. Uit analyse van dit proces is naar voren 
gekomen dot het onderpompen en afwerken van prefab wondelementen voor een fysieke 
overbelasting zorgt. Dit heeft geleidt tot de volgende doelstelling van dit afstudeerproject. 

De doelstelling van het afstudeerproject is als volgt geformuleerd. 

Doelstelling: 
"'De methode voor het onderpompen en afwerken van prefab wandelemenfen op een ARSO
verantwoorde manier laten plaatsvinden. " 

Voor het behalen van de doelstelling van dit afstudeerproject, is eerst de huidige situatie onder de 
loep genomen. Er is onderzoek verricht naar de tijdsduur van het onderpompen en afwerken van 
prefab wondelementen en naar de fysieke belasting op een spuiter bij het onderpompen en afwerken 
volgens de huidige methode. 

Met het onderzoek Tijd zijn de volgende resultaten behaald. De gemiddelde snelheid voor het 
onderpompen van een ondervoeg van een gevelwond is 45 seconden per m 1

• De gemiddelde 
snelheid voor het afwerken van een ondervoeg van een gevelwond is 33 seconden per m 1• 

Met behulp van het stoplichtmodel van Peereboom is de ongunstige werkhouding bij het 
onderpompen en afwerken aangetoond. Uit het onderzoek Fysieke belasting zijn de volgende 
conclusies getrokken. De werkhouding van een persoon bij het onderpompen en afwerken van een 
prefab wondelement volt in het rode gebied, dit geldt voor zowel de benen, de rug als het hoofd. 

De verkregen resultaten en de getrokken conclusies hebben de basis gevormd voor het ontwerp van 
een nieuwe methode in de ontwerpfase van het afstudeerproject. 

Het ontwerp van de nieuwe methode voor het onderpompen en afwerken van prefab wondelementen 
is gestort met een aantol voste gegevens. De nieuwe methode is ontworpen binnen het kader van de 
volgende gegevens: 

• Toepassing van de huidige pomp 

• T oepossing van de huidige mortelspecie 
• Realiseren van de mortelvoeg geschiedt na montage van het prefab wandelement 

• De nieuwe methode dient uitgevoerd te worden door de huidige montageploeg 

In de ontwerpfase is een hulpmiddel ontworpen om het onderpompen van prefab wandelementen op 
een ARSO-verantwoorde manier te loten plaatsvinden. Tijdens de ontwerpfase van het afwerken is tot 
de conclusie gekomen dat de bestoonde betonschraper toegepast kon worden voor het afwerken van 
een mortelvoeg met een gunstige lichaamshouding. 

Uit een praktijktest met een vervaardigd model van het ontwerp blijkt dat het onderpompen met het 
ontworpen hulpmiddel plaats vindt zonder fysieke overbelasting. Hiermee is de doelstelling van dit 
afstudeerproject behaald. 
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Het afstrijken van een mortelvoeg von een prelob wondelement met gebruik van een 
voegspijker. 

Het voldoen von de fysieke belasting aan normen voor arbeidsomstandigheden in de bouw. 

Het gehele stelsel von spieren, boHen, pezen en gewrichten (Peereboom, 1999). 

Een belasting op een persoon door een bewegende werkhouding, woarbij een houding niet 
langer dan drie seconden wordt aangenomen (Peereboom, 1999). 

De belasting van het bewegingsopparaat (Peereboom, 1999). 

Een cilindervormige opening in een prefab wondelement ten behoeve van een wapeningsstek. 

Een werkhouding van een persoon bij een bepaalde activiteit die in het groene gebied valt 
volgens het stoplichtmodel (Peereboom, 1999) 

Een vorm van fysieke belasting waarbij spieren overbelast zijn of spier/ pees/ botverbindingen 
pijn doen (Peereboom, 1999). 

Een overzicht van alle onderkende combinoties van deelfuncties en werkwijzen (Siers, 2004). 

Een specie, een mengsel van cement met zand en water, dat gebruikt wordt voor het vullen von 
een ondervoeg van prelob elementen . 

Hoofdmeetpunten op verdiepingsvloeren ten behoeve van verdere maatvoering op een 
verdiepingsvloer . 

Het vullen van een ondervoeg van een prefab wondelement met mortel door middel van een 
pomp. 

Het vullen von een ondervoeg van een prefab wondelement met mortel door middel van een 
sabel. In dit ropport wordt met het ondersabelen, het vullen door middel van een pomp 
bedoeld. 

De ruimte tussen de onderkont van een prefab wandelement en de bovenkont von een vloer. 

Een werkhouding von een persoon bij een bepoalde activiteit die in het oranje of rode gebied 
volt volgens het stoplichtmodel (Peereboom, 1999). 

Een schema, woorbij een proces door middel von de SADT-techniek (Structured Analysis 
Design Technique) een gestructureerd en hiërarchisch beeld geeft van activiteiten uit dot 
proces . 

Een persoon, die prefab wondelementen onderpompt en afwerkt. 

Een belosting op een persoon door een werkhouding, waarbij één of meer lichaamsdelen vier 
seconden of longer dezelfde houding aanneemt. 

Een normering voor het bepalen von fysieke belasting volgens de methode van Peereboom. 

Een schemotische voorstelling van de technische inrichting (Siers, 2004). 

Een technisch voortbrengsel , zools een werktuig, opporoot of instrument; genomen uil 
octrooiliteratuur (Siers, 2004) . 

Eterniet en formica plaatjes van verschillende dikten ten behoeve van het positioneren in 
hoogterichting. 



Het Onderpompen van Prefab Wandelementen / 
1. Inleiding 

In dit afstudeerrapport wordt het onderpompen van prefab wandelementen behandeld. 

Tijdens het masterproject Participerend Observeren is het montageproces van prefab wandelementen 
geanalyseerd. Uit deze procesanalyse is het onderpompen van prefab wandelementen als knelpunt 
naar voren gekomen. Op dit moment vergt de methode voor het uitvoeren van het onderpompen van 
prefab elementen een te hoge fysieke belasting. Deze constatering wordt bevestigd door het 
gastbedrijf Hurks Beton B.V. en twee afstudeeronderzoeken (Brouwer, 2005; Maathuis, 2007). In 
overleg met het gastbedrijf Hurks Beton B.V. is besloten om in dit afstudeerproject hier verder 
onderzoek naar te verrichten en een hulpmiddel te ontwerpen om de fysieke belasting bij het 
onderpompen te verlagen. 

In deze inleiding worden achtereenvolgens het masterproject Participerend Observeren, de 
doelstelling en afbakening, en de aanpak van dit afstudeerproject toegelicht. Tot slot volgt een 
leeswijzer voor dit afstudeerrapport. 

1.1 Masterproiect Participerend Observeren 

In deze paragraaf worden gegevens uit het masterproject Participerend Observeren die relevant zijn 
voor het afstudeerproject kort weergegeven. 

1. 1.1 Het bouwproject Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Het project Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt gebouwd door Bouwcombinatie Jeroen Bosch. De 
bouwcombinatie wordt gevormd door Strukton Bouw & Vastgoed, Ballast Nedam Bouw Speciale 
Projecten en Hurks van der linden. 

Het project bestaat uit nieuwbouw en een deel renovatie. De nieuwbouw bevat onder andere vier 
rechthoekige gebouwen met een prefab skelet die zich kenmerken door hun sandwich
gevelelementen (figuur 1 .1 ). 

Figuur 1. 1. Sandwich-gevelelemen/en van het project ieroen Bosch z,ekenhuis Ie 's-Hertogenbosch. 

Het masterproject Participerend Observeren is doorlopen op gebouw A (figuur 1.2 ). Gebouw A is 9 
verdiepingen hoog en heeft een cyclus van 12 werkdagen per bouwlaag. Gedurende het 
masterproject is ingezoomd op het montageproces van prefab wandelementen. Dit proces wordt in de 
volgende paragraaf behandeld. 
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f1guur 1.2. Impressie van hel ieroen Bosch Ziekenhuis Ie 's-Hertogenbosch. Gebouw A, een van de gebouwen uil het 
nieuwbouw gedeelte (Bron !moge: EGM orchiteclen). 

1.1.2 Proces wandelement monteren 

In deze paragraaf wordt het montageproces van een prefab wondelement toegelicht. Alvorens in te 
zoomen op dit proces is het van belang om na te gaan welke relaties dit proces met andere 
processen heeft. In dit geval volgen de processen, het realiseren van een verdiepingsvloer en het 
monteren van wandelementen en kolommen, elkaar op (figuur 1.3). 

WANDELEMENTEN 

~ VERDIEPINGSVLOER EN KOLOMMEN VERDIEPINGSVLOER ... 
REALISEREN MONTEREN REALISEREN 

___ .,. 

figuur 1. 3. Schema van de relatie lussen het realiseren van een verdiepingsvloer en het plootsen van wandelementen en 
kolommen. 

Tijdens het participerend observeren is duidelijk geworden dat het montageproces van een prefab 

wondelement uit verschillende stappen bestoot (figuur 1.4 en Bijloge 1), te weten: 
1 maatvoering uitzetten 
2 werkruimte voorbereiden 
3 wandelement aanpikken 
4 wandelement transporteren 
5 wandelement positioneren 
6 wandelement fixeren 
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Het Onderpompen van Prefab Wandelementen / 

--- ---
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f,guur 1.4. SADT-schema van hel montageproces van een prelab wandelement (Biifage !). 

l . Maatvoering uitzetten 

' 
' , __ 
', ~=:.....w.... 

' -·--' ', ~ ... -,_ 
·--

--="" , __ =,_ ... 
·~ 

De eerste stap uit het montageproces van prefab wandelementen is het uitzetten van maatvoering op 
een verdiepingsvloer. Deze maatvoering bestaat uit markeringen voor het te positioneren prefab 
wandelement in hoogte-, diepte- en langsrichting. De hoogtemaat is bepaald aan de hand van de 
peilmaat, die op elke verdiepingsvloer is uitgezet. De hoogtemaat is uitgezet door middel van een 
roterende laser en is vastgelegd met uitvulplaatjes. De maatvoering voor de diepte- en langsrichting is 
via MOUS-punten uitgezet. De markeringen voor de diepte- en langsrichting zijn met potloodlijnen 
aangegeven op de verdiepingsvloer. 

f1guur 1.5. Hel uilzeilen van hoaglemalen. 

f1guur 1. 7. De haagtemalen voor hel posi/ianeren van een prefab wandelement in haoglerichling door middel van een slapel 
uilvulplaalies lussen stekken. 
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Figuur 1.8. Hel u!Ïzelten van maalvoering !en 
langsnch!t!Jg. 
Rechts: Figuur 1. 9. De maalvaeringspunlen voor hel positioneren van een prefab wondelemenltn diepte- en langsrichting, 
aangegeven mei polloodlijnen op de verdiepingsvloer (hier in rood aangegeven). 

2. Werkruimte voorbereiden 
De tweede stap uit het proces is het voorbereiden van de werkruimte. Deze stap beslaat uit de 
volgende activiteiten: het aanbrengen van afdichtingsband, het lossnijden van folie en het vervangen 
van randbeveiliging. Ten behoeve van de afdichting van de gevel, zijn de voegen tussen prefab 
wandelementen voorzien van afdichtingsmaleriaal. De verticale voegen tussen prefab wandelementen 
zijn afgedicht met compriband en de horizontale voeg is afgedicht met polystyreen-band. Bij het 
vervaardigen van een prefab wandelement wordt de spouw aan de bovenzijde van het wandelement 
afgeplakt met een folie. De folie dient betonvervuiling in de spouw te voorkomen tijdens het storten 

van de bovenliggende vloer. Alvorens een prefab wandelement wordt gemonteerd, wordt deze folie 
losgesneden en is de spouw open. Vervolgens is de randbeveiliging vervangen door een tijdelijke 
randbeveiliging. Het voordeel van de tijdelijke randbeveiliging is dat dit materieel pas verwijderd 
wordt als het prefab wandelement al gedeeltelijk over de wapeningstekken is gezakt. Dit draagt bij 
aan de valbeveiliging op de verdiepingsvloer. 

Figuur 1. 10. Hel aanbrengen van een ltjdeltjke randbeveiligtng (inzet: stalen voel van !tjdeltjke randbevet!igtng). 

3. Wandelement aanpikken 
De derde stap uit het montageproces is het aanpikken van een prefab wandelemenl. Vanaf een 
vrachtwagen zijn stekken en hijsvoorzieningen aangebracht op een prefab wandelemenl. Vervolgens 
is het wandelement van de vrachtwagen gehesen en waterpas gesteld. 
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Hel Onderpompen van Prelob Wondelemenlen 

Links: Figuur 1. 11. Hel aanbrengen van stekken op een prefab wandelemenl. 
Rechts: Figuur 1. 12. Het waterpas stellen van een prefab wandelemenl. 

4. Wandelement transporteren 
Na het waterpas stellen van het prefab wandelement, is dit element gereed voor assemblage op een 
verdiepingsvloer. Het prefab wandelement is uit de laadbak van de vrachtwagen gehesen en 
getransporteerd naar de betreffende verdiepingsvloer. 

F1guur I. 13. Het Ironsporleren van een prefab wondelemenl. 

5. Wandelement positioneren 
Op de verdiepingsvloer is het prefab wandelement in hoogte-, diepte- en langsrichting gepositioneerd 
volgens de reeds uitgezette maatvoering. Het positioneren van het wandelement is in hoogterichting 
via gedwongen positioneren uitgevoerd. Voor het positioneren in diepte- en langsrichting is vrii 
positioneren toegepast. Hiervoor dienen de uitgezette maatvoeringspunten en het buitenblad van 
omliggende wandelementen als referentiepunten voor het positioneren van het prefab wandelemenl. 
Het prefab wandelement is tijdelijk gefixeerd door middel van schoren. 

11 



links: Figuur 1. 14. Het pos1!ioneren von een onderhoek van een prefab wandelement in die•alt,ric·htina. 
Rechts: Figuur 1.15. Het controleren von de verticale voegbreedte (tn verband met het positioneren in langsrichting). 

links: Figuur 1. 16. Het gedwongen positioneren van een prefab wandelement in hnnniPrir"•linn 

Rechts: Figuur 1.17 Het vrii posdianeren van een prefab wandelemen/In dieptencht1ng. 

l inks: Figuur 1.18. Het vrii posdianeren van een prefab wandelement in langsrichting. 
Rechts: Figuur 1.19. Het stellen van een prefab wandelemenl. 
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Het Onderpompen va n Prelob Wondelementen 

6 . Wandelement fixeren 
De laatste stap uit het proces is het definitief fixeren van het prefab wandelement. Deze slap beslaat 
uit het realiseren van een mortelvoeg aan de onderzijde van het prefab wandelement en het 
aangieten van gains . Hierdoor wordt het wandelement gekoppeld aan de verdiepingsvloer. De 
realisatie van een mortelvoeg geschiedt (onder andere) door het spuiten van mortelspecie in de 
ondervoeg van een prefab wandelement en het afwerken van de mortelvoeg. In de volgende 
paragraaf wordt hier verder op ingezoomd. 

1.1.3 Het onderpompen en afwerken van een prefab wandelement 

Binnen het deelproces mortelvoeg realiseren vindt het onderpompen van een prefab wandelement 
plaats (figuur 1 .23) . Na het onderpompen wordt de mortelvoeg afgewerkt. 

Het onderpompen beslaat uit vijl stappen (figuur 1 .23), Ie welen : 
6 .1 .5 .1 het inbrengen van de spuitmond 
6 .1 .5.2 het aanbrengen van mortelspecie 
6.1 .5.3 het controleren van de voegvulling 
6.1.5.4 het verplaatsen van de spuitmond 
6 .1.5.5 het terugtrekken van de spuitmond 
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Figuur 1.23. SADT-schema van hel onderpompen van een prelab wandelement in relolie lol slap 6. Wondelement fixeren. 

6.1 .5 .1 het inbrengen van de spuitmond 
Bij het inbrengen van de spuitmond in de ondervoeg van een prefab wandelemenl, bepaalt de spuiter 
de plaats, waar de spuitmond zich dient te bevinden om mortelspecie in de ondervoeg aan Ie 
brengen. 

6.1 .5.2 het aanbrengen van mortelspecie 
Na het inbrengen van de spuitmond op de juiste plaats, start het aanbrengen van mortelspecie . 
Tijdens het aanbrengen van mortelspecie in de ondervoeg, vinden tevens twee andere activiteiten 
plaats, te weten het controleren van de voegvulling en het verplaatsen van de spuitmond. 

6.1.5.3 het controleren van de voegvulling 
Het controleren van de voegvulling geschiedt door het constateren van uitpuilende mortel aan de 
voorzijde van een prefab wandelemenl. In enkele gevallen geniel de spuiter de voorkeur om in de 
ondervoeg Ie kijken naar de stand van het vullen. Indien mortelspecie aan de voorzijde uitpuilt, is de 
ondervoeg op die plaats voldoende gevuld met mortelspecie. Dit vullingsresultaal volgt uit 
verschillende proeven, die binnen Hurks Beton zijn uilgevoerd met betrekking tot het 
vullingspercentage. Uit deze proeven blijkt dat de ondervoeg via deze manier van onderpompen een 
voegvulling met factor 0,9 bereikt. 

6.1.5.4 het verplootsen van de spuitmond 
Gedurende het aanbrengen van mortelspecie verplaatst de spuiter de spuitmand steeds naar een 
nieuw te vullen plaats in de ondervoeg. 

6.1.5.5 het terugtrekken van de spuitmond 
Nadat alle te vullen plaatsen in de ondervoeg voldoende gevuld zijn, trekt de spuiter tot slot de 
spuitmond terug. Het resultaat is een gevulde ondervoeg. 
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No het onderpompen van een prefab wondelement volgt het afwerken van de mortelvoeg. Dit is de 
volgende stop in het SADT-schemo. Het afwerken van de mortelvoeg zorgt voor een vlok oppervlak 
van de mortelvoeg . Deze activiteit geschiedt door middel van een voegspijker. 

2.1.1 Het knelpunt 

In het masterproject zijn meerdere knelpunten naar voren gekomen. Er is voor gekozen het knelpunt 
met betrekking tot de fysieke overbelasting van een spuiter tijdens het onderpompen van prefab 
wondelementen verder uit werken in het afstudeerproject. 

Onder fysieke belasting verstoon we de belasting van het bewegingsopparaat (Peereboom, 1999). Dit 
omvat het gehele stelsel van spieren, botten, pezen en gewrichten . 

De werkhouding bij een activiteit kan een grote invloed hebben op de fysieke belasting. Een 
ongunstige werkhouding kan voor een fysieke overbelasting zorgen, terwijl dit niet het geval hoeft te 
zijn wanneer een gunstige werkhouding wordt aangenomen bij het verrichten van dezelfde activiteit. 

Fysieke belasting is in hoofdlijnen mechanisch of energetisch van oord. Bij mechanische belasting is 
sproke van lokale problematiek. Die betreft spieren die overbelast zijn of spier/ pees/ botverbindingen 
die pijn doen . Bij energetische belasting is de energievoorziening van het gehele lichaam de 
beperkende factor. 

Uit het mosterproject blijkt dot de spuiter bij het onderpompen en afwerken van de ondervoeg voor 
langere periode op zijn knieën en met gebogen rug werkt. Het is deze werkhouding die zorgt voor een 
hoge fysieke belasting . Dit wordt ook wel een hoge mechanische belasting genoemd. 

1.2 Doelstelling 
Naar aanleiding van het geconstateerde knelpunt uit het mosterproject is de doelstelling voor het 
afstudeerproject als volgt geformuleerd. 

Doelstelling afstudeerproject : 
"De methode voor het onderpompen en het afwerken van prefab wandelementen op een ARSO
verantwoorde manier laten plaatsvinden. " 

Aanvulling op de doelstelling: 
Het is de bedoeling dat het huidige materiaal, de mortel, en het huidige materieel, de pomp met 
slang, nog steeds worden toegepost in de nieuwe methode. Doornoost zal ook rekening gehouden 
worden met de aspecten tijd, kosten en kwaliteit. Deze zullen te zijner tijd worden vastgelegd in het 
programma van eisen voor het ontwerp (zie hoofdstuk 3). 

1 .3 Aanpak afstudeerproject 
Het afstudeerproject is opgedeeld in twee fasen, te weten de onderzoeksfase en de ontwerpfase. 
Allereerst is in de onderzoeksfose uitgebreider onderzoek verricht naar de ti jd en de fysieke belasting 
bij het onderpompen en afwerken van prefab wondelementen. De resultaten uit deze onderzoeken zijn 
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in de ontwerpfase gebruikt als vergelijkingsmateriaal en als input om de nieuwe methode te 
ontwikkelen. 

Onderzoeksfase 
Onderzoek Tijd : 
Vanuit Hurks Beton is aangegeven dot de mortelvoeg wordt gerealiseerd na het positioneren van het 
prefab wondelement. Dit wil zeggen, dat het huidige SADT-schema gehandhoofd blijft. De activiteiten 
onderpompen en afwerken blijven op dezelfde plaats binnen het montageproces slaan . Aangezien de 
overige activiteiten uit het montageproces geen hinder mogen ondervinden door de nieuwe methode, 
is het van belang dot het onderpompen en afwerken in dezelfde tijd of korter worden verricht als in de 
huidige situatie. Met dit onderzoek is de tijdsduur voor het onderpompen en het afwerken in de 
huidige situolie bepaald. 

Onderzoek Fysieke belasting: 
In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag hoe de fysieke overbelasting bij het onderpompen 
en afwerken tol stond komt. Er is nagegaan bij welke handelingen een fysieke overbelasting optreedt. 
Deze handelingen worden meegenomen naar de ontwerpfase. Bij de ontwikkeling van een nieuwe 
methode verdienen deze handelingen de aandacht. Met dit onderzoek is de fysieke belasting van het 
onderpompen en het afwerken in kaart gebracht. Voor dit onderzoek is het hondboek Fysieke 
belasting gebruikt (Peereboom, 1999). 

Ontwerpfase 
Ontwerp: 
In de ontwerpfase is een nieuwe methode ontworpen waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
hulpmiddel. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dot er geen fysieke overbelasting optreedt bij het 
onderpompen en afwerken van prefab wondelementen . Het ontwerpen van het hulpmiddel is via 
Methodisch Ontwerpen (Siers, 2004) verlopen. 

1 .4 Leeswiizer 
De aanleiding voor dit afstudeerproject en het vooronderzoek zijn reeds in dit inleidende hoofdstuk 
aan bod gekomen. In het volgende hoofdstuk komt het onderzoek aan bod. De verkregen resultaten 
van het onderzoek zijn zowel tekstueel als visueel weergegeven. De conclusies van het onderzoek zijn 
als uitgangspunten meegenomen naar hoofdstuk 3 Ontwerp. Dit hoofdstuk begint met een 
ontwerpplan, het duidelijk maken van het doel van het ontwerp en vervolgens het voststellen van het 
programma van eisen . Vervolgens worden verschillende ontwerpen gecreëerd, waarbij gebruik is 
gemaakt van verschillende methoden voor het realiseren van ontwerpen. Aan het eind van hoofdstuk 
3 wordt een definitief ontwerp gekozen welk verder uitgewerkt wordt. In hoofdstuk 4 wordt het een 
model van het definitief ontwerp getest in de praktijk. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken van 
het afstudeerproject en het ontwerp, hieruit volgen aanbevelingen voor verder onderzoek. Voor 
verduidelijking van de tekst kan tevens een begrippenlijst geraadpleegd worden . Deze bevindt zich 
voor de inleiding van dit rapport. 
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2. Onderzoek Tiid en Fysieke belasting 

In dit onderzoek is data verzameld over tijd en fysieke belasting van de activiteiten onderpompen en 
afwerken zoals deze in de huidige situatie worden verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn in het 
afstudeerproject gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor de nieuwe methode. 

2.1 Doelstellingen onderzoek en Onderzoeksvragen 
Voor de onderzoeksfase zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. 

Doelstelling Onderzoek Tijd: 
"Het verknïgen van gegevens over de snelheid van de activiteiten onderpompen en afwerken in de 
huidige situatie. " 

Doelstelling Onderzoek Fysieke belasting: 
"Het meten van de mate van fysieke overbelasting bij de activtleiten onderpompen en afwerken/ en 
het achterhalen van de handelingen/ waarb1ï sprake is van fysieke overbelasting. // 

Voor het behalen van de doelstellingen van de onderzoeksfase zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld. 
1. Wat is de gemiddelde snelheid van het onderpompen van een ondervoeg per mi in het huidige 

proces? 
2. Wat is de gemiddelde snelheid van het afwerken van een ondervoeg per mi in het huidige 

proces? 
3. Wat is de mechanische fysieke belasting bij het onderpompen van een ondervoeg bij het huidige 

proces volgens Pee re boom? 
4. Wat is de mechanische fysieke belasting bij het afwerken van een ondervoeg bij het huidige 

proces volgens Peereboom? 

2.2 Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is opgezet volgens het stappenpion uit de boeken Basisboek Methoden en Technieken 
en Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baordo, De Goede en Teunissen, 2006, 2005). Het onderzoek 
bestoot uit verschillende activiteiten (figuur 2.1 ). Voor het verzamelen van dato over tijd en fysieke 
belasting is een observatie uitgevoerd van het onderpompen en het afwerken van prefab 
wondelementen. Vervolgens is de verzamelde dato verwerkt en zijn de onderzoeksresultaten 
gerapporteerd. 

f1guur 2. 1. Uilgevoerde ocliv!leilen von hel onderzoek 

Voor het uitvoeren van onderzoek zijn eerst een aantol keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben 
betrekking tot het onderzoekstype, het onderzoeksantwerp en de onderzoekseenheden. 
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2.2.1 Onderzoekstypen 

Er is gebruik gemaakt van twee verschillende onderzoekstypen in het onderzoek naar de tijd en het 
onderzoek naar de fysieke belasting bij onderpompen en afwerken van prefab wandelementen . 
Voor het onderzoek naar tijd is een kwantitatief beschrijvend onderzoek toegepast. In d it onderzoek 
staat centraal hoe lang het onderpompen en afwerken van prefab wandelementen duurt. Hierbij zijn 
meerdere prefab wandelementen onderzocht. 
Voor het onderzoek naar fysieke belasting is een kwalitatief toetsend onderzoek uitgevoerd . In dit 
onderzoek is de fysieke belasting van het onderpompen en afwerken van prefab wandelementen 
getoetst aan normen voor de fysieke belasting op een persoon . 

2.2.2 Onderzoeksantwerp 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een survey. Bij een survey gaat ehet om een facet in zijn 
context. In dit geval , het onderpompen en afwerken van wandelementen in het gehele proces van het 
plaatsen van prefab wandelementen. Hierbij worden personen, die wandelementen onderpompen en 
afwerken, onderzocht. Uit de survey zal een overzi cht van de tijdsduur en een inventarisatie van de 
fysieke belasting van dit facet voortkomen. 

2.2.3 Onderzoekseenheden 

In het onderzoek zijn de volgende onderzoekseenheden toegepast. 
Actoren : De spuiters, met andere woorden, de personen d ie prefab wandelementen 

onderpompen en afwerken. De spuiters zijn de meetobjecten in dit onderzoek. 
Activiteiten : Het onderpompen en afwerken van prefab wandelementen . 
Aantal : Onderzoek Tijd: minimaal 30 prefab wandelementen . 

Onderzoek Fysieke belasting : 240 M .M .O . (multi-moment-opname) . 
Locatie : De bouwplaats van het project Jeroen Bosch ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, gebouw B. 
Tijdstip: De werkuren op de bouwplaats , ma-vr tussen 7.00- 15.45 uur. 
De onderzoekspersonen zijn gericht geselecteerd . Bij dit onderzoek is dus sprake van een gerichte 
steekproef. 

2.2.4 Meetmethode 

f iguur 2.2. 
Gebouw 8 van het proiect ieroen Bosch Ztekenhuis 
te 's-Hertagenbosch. 

De onderzoeksparameters zijn tijd en fysieke belasting. In het onderzoek is een gestructureerde 
observatie toegepast, waarbij de tijd en fysieke belasting van specifiek de activiteiten onderpompen en 
afwerken is vastgelegd . 

Voor de dataverzameling van tijd zijn video-opnamen gemaakt vanaf start tot einde van het 
onderpompen en afwerken van een ondervoeg van prefab wandelementen. 
Het onderzoeken van de fysieke belasting bij het onderpompen en het afwerken, is uitgevoerd volgens 
het Handboek Fysieke Belasting (Peereboom, 1999) . Dit boek gebru ikt een multi-moment-opname 
methode voor het verzamelen van informatie. Bij een multi-mo ment-opname wordt om de 
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30 seconden een observatie uitgevoerd. Er wordt uitgegaan dat een persoon 240 keer per uur van 
werkhouding wisselt. Dit uitgangspunt wordt in het boek als maatstaf gebruikt voor het beoordelen 
van de fysieke belasting. Er is 2 uur lang om de 30 seconden geobserveerd, zodat er in totaal 
240 multi-moment-opnamen zijn verzameld. De multi-moment-opnamen zijn vastgelegd door de 
werkhouding van een persoon 2 uur te filmen. Dit filmmateriaal is gebruikt om multi-moment-opname 

toe te passen. Hiervoor is de film is om de 30 seconden stilgezet om de werkhouding te observeren. 

2.2.5 Meetprocedure 

De procedure van de observatie is het filmen van de activiteiten onderpompen en afwerken. 

Aangezien de standplaats van de camera van groot belang is voor de kwaliteit van de meting, is van 
tevoren overleg gepleegd met de uitvoerder van Hurks Beton over de specifieke plaats van 
wandelementen die ondergepompt en afgewerkt zullen worden. De standplaats van de camera 
bevindt zich aan een zijkant van een wand, zodat de gehele voeg zichtbaar is voor de camera 
(figuur 2.3). 

2.2.6 Datapreparatie 

De video-opnamen zijn overgezet van de videocamera naar de computer. Dit heeft ongeveer om de 
twee filmdagen plaats gevonden, zodat gemaakte video-opnamen zo kort mogelijk na 
dataverzameling zijn gestructureerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de software Picture Package. 

2.2.7 Data-analyse 

De video-opnamen zijn geanalyseerd op tijd en de werkhouding van de respondenten. De analyse is 
vastgelegd in een Excel bestand. 

2.3 Resultaten Onderzoek Tiid 
Hieronder zijn de resultaten vermeld van het onderzoek naar de benodigde tijd voor het 
onderpompen en afwerken van prefab wandelementen. De tabel met meetgegevens van het 
onderzoek kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen van dit rapport. 
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Voor het bepalen van de tijdsduur van het onderpompen en afwerken van de ondervoeg van een 
prefab wandelement zijn in totaal 39 prefab wandelementen geobserveerd, waarvan 31 gevelwanden 
en 8 kernwanden. De tijdsduur van het onderpompen en afwerken van de prefab wandelementen zijn 
in een tabel verwerkt (bijlage 111). 

MetinÇJ Wandmerk Tijdsduur [mm:ss] LenÇJte wand [m 1
] Snelheid per m 1 

Onderpompen I Afwerken Onderpompen I Afwerken 

I I 
Figuur 24Tobelkop T1id 

In de eerste kolom is het nummer van de meting vermeld (figuur 2.4). De tweede kolom van de tabel 
bevat de wandmerken van de gemeten prefab wandelementen. In de derde kolom is de tijdsduur in 
minuten en seconden vermeld voor afzonderlijk het onderpompen en het afwerken van een prefab 
wandelement. De vierde kolom geeft de lengte van de prefab wandelementen weer in strekkende 
meters. De lengte van prefab wandelementen is nodig voor het berekenen van de snelheid van 
respectievelijk het onderpompen en het afwerken van prefab wandelementen. De snelheid is 
verkregen door de gemeten tijd te delen door het aantal strekkende meters van de betreffende wand. 
De snelheden zijn vermeld in de laatste kolom. Het bovenste gedeelte van de tabel bevat 
meetgegevens van gevelwanden. Het onderste gedeelte van de tabel bevat meetgegevens van 
kernwanden. Van de gemeten tijden zijn gemiddelde waarden berekend, respectievelijk voor 
gevelwanden (Tgem,gevel) en kernwanden (Tgem,kern). 

Van de geobserveerde wanden zijn de wandspecificaties genoteerd en de bijbehorende tijdsduur en 
snelheid van het onderpompen en afwerken, zijn vastgelegd. Bij een paar gevelwanden dienen 
opmerkingen te worden geplaatst. Gevelwanden met een *-teken zijn afgewerkt door twee personen 

tegelijk, dus de gemeten tiid is opmerkelijk korter in vergelijking met andere gevelwanden. 
Gevelwanden met een **-teken hebben een smalle ondervoeg, waardoor de tijdsduur voor het 
onderpompen langer is in vergelijking met andere gevelwanden. 

2.3.1 Gevelwanden 

De gemiddelde tijd voor het onderpompen van gevelwanden is 4 minuten en 41 seconden. Voor het 
afwerken van mortelvoegen is gemiddeld 3 minuten en 42 seconden nodig. De gemiddelde 
snelheden per m 1 zijn respectievelijk 45 en 33 seconden. De meetgegevens zijn tevens gevisualiseerd 
in grafieken (figuur 2.5 en 2 .6). 
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Figuur 2. 5 . Titdsduur von het onderpompen en afwerken b1ï geve/wonden. 
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Figuur 2. 6. Snelheid van het onderpompen en afwerken b1ï ge ve/wonden. 

2.3.2 Kernwanden 
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Bij de kernwanden is de gem iddelde ti jd voor het onderpompen 1 minuut en 2 seconden. De 
gemiddelde tijd voor het afwerken van morte lvoegen van overige wanden is 1 minuut en 41 
seconden . De bijbehorende gemiddelde snelheden zijn 41 seconden per m 1 voor het onderpompen 
van een kernwand en 1 minuut en 7 seconden per m 1 voor het afwerken van een mortelvoeg . Deze 
meetgegevens kunnen levens geraadpleegd worden in grafieken (figuur 2.7 en 2 .8) . 
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Figuur 2 . 7 TiJdsduur van hel anderpompen en afwerken b1ï kern wanden. 
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Figuur 2 . 8. Snelheid van hel onderpompen en afwerken bij kernwonden 
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Het verschil in gemiddelde snelheid tussen het onderpompen van gevelwonden en kernwanden is 
klein. Dit verschil bedraagt 4 seconden per strekkende meter. De gemiddelde snelheden voor het 
afwerken van gevelwanden en kernwanden verschillen daarentegen meer dan bij het onderpompen. 
Hierbij is het verschil in gemiddelde snelheid 34 seconden per strekkende meter. Aangezien de 
gemiddelde snelheid van het afwerken bij kernwanden gebaseerd is op drie meetgegevens, valt te 
twisten over de betrouwbaarheid hiervan . Om deze reden is de gemiddelde waarde van het afwerken 
niet opgenomen in de grafiek. 
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2.4 Resultaten Onderzoek Fysieke belasting 
Voor het bepalen van de fysieke belasting bij het onderpompen en afwerken van de ondervoeg van 
prefab wandelementen is gekeken naar de werkhouding bij deze activiteiten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een methode uit het boek Hondboek Fysieke Belasting (Peereboom, 1999). 

In dit boek worden werkhoudingen onderscheiden in dynamische en statische werkhoudingen . 
Dynamische werkhoudingen zijn werkhoudingen waarbij een persoon in beweging is en een houding 
niet langer don drie seconden aanneemt. Statische werkhoudingen zijn werkhoudingen, waarbij één 
of meer lichaamsdelen van een persoon vier seconden of langer dezelfde houding inneemt. Dit 
onderscheid wordt gemaakt vanwege de mate van belasting op een persoon, die in beweging is en 
een persoon, die langdurig dezelfde houding inneemt. De mate van belasting op een persoon wordt 
via het zogenaamde stoplichtmodel bepaald. 

2.4.1 Toelichting stoplichtmodel Peereboom 

De meetmethode van Peereboom gebruikt een normering, waarbij de fysieke belasting wordt 
onderscheiden in drie risico-niveaus (figuur 2. 9). Deze normering is opgebouwd als zogenaamd 
stoplichtmodel (figuur 2.1 0) . De 'rode waarde' in het stoplichtmodel houdt verbond met adviezen van 
de Arbeidsinspectie. Met behulp van het stoplichtmodel kon de fysieke belasting worden 
geïnventariseerd. 

Rood · er is zonder meer sproke van een knelpunt 

Oranje - er is mogelijk sprake van een knelpunt 

Groen · er is geen sprake van een knelpunt 

Figuur 2. 9. Risico-niveaus lys1eke belasting (Peereboom, 1999). 

··~ _ ... Groen Oranje Ro.od .· ... · ... 
Dynamisch: 

De rug, meer dan 20 graden gedraaid < 24 keer per uur en/of 24--40 keer per uur enlof > 40 keer per uur en/of 
en/of 20 graden gebogen. < 5 mi nu ten per uur 5--8 minuten per uur > 8 minuten per uur 

Armen, handen op of boven < 24 keer per uur en/of 24--40 keer per uur enlof > 40 keer per uur en/of 
schouderhoogte. < 5 m1nuten per uur 5--8 minuten per uur > 8 minuten per uur 

Het hoofd, meer dan 20 graden < 24 keer per uur en/of 24--40 keer per uur enlof > 40 keer per uur enlof 
gedraaiden/of 20 graden gebogen. < 5 minuten per uur 5--8 minuten per uur > 8 minuten per uur 

Benen, knieên gebogen. knielenenlof < 24 keer per uur en/of 24--40 keer per uur en/of > 40 keer per uur enlof 
op een been staan. < 5 minuten per uur 5--8 minuten per uur > 8 minuten per uur 

Statisch: 

Staan > 4 uur per dag en/of 

> 1 uur onafgebroken 

Zitten > 5 uur per dag en/of 

> 2 uur onafgebroken 

Rug, armen, benen langer dan 4 ~6 keer per uur 6-12 keer per uur > 12 keer per uur 
seconden aaneengesloten in een 
stand zoals vermeld onder dynamisch. 

Het hoofd langer dan 8 seconden in ~6 keer per uur 6-12 keer per uur > 12 keer per uur 
een stand zoals vermeld onder 
dynamisch. 

F1guur 2. I 0 Stophchtmodel Werkhoudmgen (Peereboom, 1999). 
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2.4.2 Observatieformulier Werkhouding 

Voor het onderzoek naar de fysieke belasting is gebruik gemaakt van een formulier, waarop 
bevindingen van de observatie zijn vastgelegd (bijlage lVI). Allereerst zijn de benodigde handelingen 
voor het onderpompen en afwerken vastgelegd. Verder is de plaats waar deze activiteiten worden 
verricht, vastgelegd. Bij de handelingen is onderscheid gemaakt tussen hendelingen voor het 
onderpompen en handelingen voor het afwerken van een ondervoeg. Voor het onderpompen zijn de 
handelingen verdeeld in vijf categorieën, te weten: 
1. het positioneren van de slang 
2. het aanbrengen van mortel 
3. het beoordelen van de hoeveelheid en de positie van de voegvulling 
4 . het verplaatsen van de slang 
5. overig 

1 . het positioneren van de slang 

3. het beoordelen van de hoeveelheid en de 
positie van de voegvulling 

2. het aanbrengen van mortel 

4. het verplaatsen van de slang 

Voor het afwerken van een ondervoeg zijn de handelingen verdeeld in vier categorieën, te weten : 
6. het aandrukken van een mortelvoeg 
7. het toevoegen/ weghalen van mortel 
8 . het afstrijken van een mortelvoeg 
9 . overig 
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6. het aandrukken van een martelvoeg 

8. het afstrijken van een mortelvoeg 

Deze handelingen worden verricht op vier verschillende plaatsen (figuur 2.11), te weten: 
a. bij de pomp 
b. bij een wandelement ter plaatse van een penant 
c. bij een wandelement ter plaatse van een kozijn 
d. overig 

Figuur 2. 11. Positie von de plootsen b en c ten opzichte von een wondelement. 

Op het observatieformulier zijn de handeling, de werkhouding van rug, armen, benen en hoofd en 
plaats vastgelegd. De nummering van deze handelingen en plaatsen komt overeen met de 
voorgaande nummering van handelingen en plaatsen. Het observatieformulier beslaat uit één tabel 
met negen kolommen (figuur 2.12). 
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Nr. Tijd in min. Handelillfl Lichaa mshoudi ng_en Statisch Plaats 

Rug I Armen I Benen J Hoofd 

I I I 
F1guur 2. 12. Tabelkop observalieformulier 

In de eerste kolom zijn de observatiemomenten genummerd . De tweede kolom geeft het tijdstip van 
de observatie aan. Hierbij is de start van de observatie op 0 ,5 minuut gesteld. In de derde ko lom 
worden de handelingen voor zowel het onderpompen als het afwerken van een ondervoeg 
weergegeven. 

In de vierde lol en met de zevende kolom staan de lichaamshoudingen van verschillende 
lichaamsdelen vermeld, respectievelijk voor de lichaamsdelen rug, armen, benen en hoofd. De 
lichaamshoudingen worden onderscheiden door een goede, gunstige houding ( + ) en een slechte, 
ongunstige houding (-) . In de tabel wordt dit weergegeven met een plaatje van de lichaamshouding 
en met een plus- of minteken. 

In de achtste kolom wordt vermeld welke 
lichaamsdelen een statische werkhouding 
hebben. Indien een lichaamshouding als 
ongunstig is beoordeeld, wordt levens 
bepaald of deze werkhouding al dan niet 
statisch is. Een werkhouding is statisch 
wanneer de rug, armen of benen langer dan 
4 seconden in deze positie worden 
vastgehouden. Voor het hoofd geldt dat de 
werkhouding statisch is, indien de houding 
langer dan 8 seconden dient te worden 
vastgehouden om de handeling te kunnen 
verrichten. De laatste ko lom van de tabel 
betreft de plaats waar de handelingen 
worden verricht. Met d it gegeven kan worden 
nagegaan waar handelingen in een 
ongunstige werkhouding worden verricht. 

Extra uitleg lichaamshouding 
De rug heelt een gunstige lichaamshouding wonneer een 
werkhouding met een rechte rug wordt aangenomen . Een 
ongunstige lichaamshouding betrelt een werkhouding met 
respectievelijk een gebogen rug, een gelordeerde rug en/ of een 
gebogen én gelordeerde rug. 
De armen bevinden zich in een gunstige lichaamshouding, 
indien de armen handelingen verrichten onder schouderhoogte. 
Een ongunstige lichaamshouding van de armen wordt bereikt bij 
handelingen boven de schouders en/ ol op schouderhoogte. 
De benen hebben gunstige lichaamshoudingen bij een zittende, 
slaande of een lopende lichaamshouding. Ongunstige 
lichaamshoudingen van de benen treden op ind ien de kn ieën 
gebogen zijn, een kn ielende werkhouding wordt aangenomen 
en/ol een werkhoud ing, waarbij op één been wordt gestaan. 
Het hoofd heelt een gunstige lichaamshouding indien het hoofd 
rechtop staat . Het hoofd heelt een ongunstige lichaamshouding 
indien het hoofd voorover gebogen, schuin wordt gehouden, 
ochterover ebo en en/ of o zï edrooid is. 

Onderaan op het formulier zijn de lotale waarden van de mo menten vermeld . De waarden van het 
observatieformulier zijn gebruikt om knelpunten te bepa len. Deze knelpunten zijn weergegeven in het 
Overzichtstabel knelpunten (figuur 2 .13). Voor de verschillende lichaamsdelen zijn de lotale waarden 
voor een ongunstige houding vermeld in de kolom Aanta l. De vo lgende kolom geeft aan of het 
lichaamsdeel met de bijbehorende waarde in het groene (G), o ranje (0) of rode (R) gebied va lt, 
vo lgens het stoplichtmodel van Peereboom . Verder wordt aangegeven bij welke handelingen en op 
welke plaats deze ongunstige werkhoudingen worden aangenomen. 
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Oe rug, meer dan 20° gedroa1d 
en/of 20° gebogen 

Armen, honden op of boven 
schouderhoogte 

Het hoofd, meer don 20° 
gedroo1d en/ of 20° gebogen 

Benen, kn•eën gebogen, kn1elen 
en op een been staan 

Benen 

langer don 4 seconden 
oaneengeslolen m een stond 

zoals vermeld onder dynom1sch 

Het hoofd langer don 8 
seconden •n een stond zoals 
vermeld onder dynamisch 

Figuur 

Het Onderpompen van Prefab Wondelementen 

41 1' 2, 4, 5, 6, 7, 8 a, b, c, d 

2 

116 1' 2, 4, 5, 6, 7, 8 o,b,c,d 

38 1' 2, 4, 5, 6, 7, 8 b, c, d 

1, 2, 4, 5, 7, B a, b, c, d 

1' 2, 4, 5, 6, 7, 8 b, c, d 

46 1' 2, 4, 5, 7, 8 

In de volgende subparagrafen worden verscheidene grafieken vertoond. De relaties tussen de 
grafieken zijn weergegeven in een overzicht (figuur 2.14). 

Uchaamshoudlngen 

Figuur 2. 14. Ovemchl van relolies lussen grafieken. 

2.4.3 Resultaten lichaamshoudingen 

Aan de hand van het observatieformulier zijn de volgende resultaten van de lichaamsdelen rug, 
armen, benen en hoofd bepaald (figuur 2.15). 
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Resultaten Lichaamshoudingen 
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Figuur 2. 15. Resultaten lichaamshoudingen. 

Hoofd 

Rug 
O+ recht 
o- gebogen 
• - getordeerd 
D- gebogen en getordeerd 

A1men 
0 + onder schouderhoogte 

•- boven schouderhoogle 
• - op schouderhoogte 
~nen 

CJ + zitend 
O+ staand 

• +lopend 
0- gebogen 

0 - op een been 
• -krlie{end 

Hoofd 

•• recht 
0- voorover gebogen 
o - schuin gebogen 
• - echterover gebogen 
0- ZiJWMr1S l)edrat~~id 

Om te bepalen welk deel van het totale aantal metingen ongunstig is, zijn de resultaten verdeeld over 
twee groepen, te weten gunstige en ongunstige houdingen (figuur 2 .16). 

Verdeling Gunstige en Ongunstige Houdingen 
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Figuur 2. 16. VerdeltiJg gunstige en ongunstige houd1ngen. 

Rug 
o gunstig 

• ongunstig 

A1men 

o gunstig 

• ongunstig 

Benen 

o gunstig 

• ongunstig 

Hoofd 

o gunstig 

• ongunstig 

Bij het onderpompen en afwerken wordt 119 keer een houding aangenomen waarbij de rug meer 
dan 20° gedraaid en/of gebogen is. De armen worden volgens het stoplichtmodel gunstig belast. De 
armen bevinden zich 5 keer in een ongunstige houding. De benen worden 120 keer ongunstig belast 
door met gebogen knieën of knielend te werken. Het hoofd neemt 162 keer een ongunstige houding 
aan, waarbij het hoofd meer dan 20° gedraaid en/of gebogen is. 

Vervolgens zullen de ongunstige lichaamshoudingen worden getoetst aan de normen van het 

stoplichtmodeL Hiervoor dienen de ongunstige houdingen verder verdeeld te worden in dynamische 
en statische lichaamshoudingen (figuur 2.17). 
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Dynamische en Statische Lichaamshoudingen 
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Figvvr 2. 17 Verdeling dynamisch en statische hovdingen. 

Dynamische belasting 

Hoofd 

Rug 

o dynamisch 

11 statisch 

Armen 

o dynamisch 

• statisch 

Benen 

o dynamisch 

• statisch 

Hoofd 

o dynamisch 

• statisch 

Dynamische belasting is een belasting op een persoon door een bewegende werkhouding, waarbii 
een houding niet langer don drie seconden wordt aangenomen . Hierbii is de soort beweging en de 
frequentie dat deze werkhouding voorkomt van belang. De rug wordt 41 keer dynamisch belast. 
Volgens het sloplichtmodel komt dit lichaamsdeel bii > 40 keer per uur en/of > 8 minuten per uur in 
het rode gebied Ierecht (figuur 2.18). De armen ziin 2 keer dynamisch belast. Volgens de norm volt 
deze frequentie in de groep < 24 keer per uur en/of 5 minuten per uur. Hiermee bevindt dit 
onderdeel zich in het groene gebied. De dynamische belasting op de benen is 38 keer. Volgens het 
stoplichtmodel geldt een oronie situatie, woorbq 24-40 keer per uur en/of 5-8 minuten per uur een 
ongunstige houding wordt aangenomen. Het hoofd wordt 116 keer dynamisch belast. Volgens het 
stoplichtmodel komt dit lichaamsdeel in het rode gebied terecht, wanneer > 40 keer per uur en/of > 
8 minuten per uur een ongunstige houding wordt aangenomen. 

Toetsing Dynamische Lichaamshoudingen aan Stoplichtmodel 
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Figvvr 2. 18. Toetsing dynamische lichaamshovdingen aan slap/,chtmade! 

Statische belasting 

Rl.lg 

• rood 
o oranje 
11 groen 

Armen 
ll rood 
o oranje 

• groen 
Benen 

• rood 
o oranJe 
11 groen 

Hoofd 
11 rood 

0 oranje 
groen 

Statische belasting is een belasting op een persoon door een werkhouding, waarbii één of meer 
lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt. De belasting wordt bepaald door 
de tqd en de frequentie dot een lichaamsdeel in een bepaalde houding doorbrengt. Voor het statische 
onderdeel ziin de volgende resultaten bepaald (figuur 2.19). 
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Toetsing Statische Lichaamshoudingen aan Stoplichtmodel 
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figuur 2. 19. Toetsing slolische lichoomshoudtngen oon sloplichlmodel. 

Rug 

• rood 

Ooranje 

• groen 
Armen 

• rood 
o oranje 

• groen 
Benen 

• rood 

o oranje 

111 groen 

Hoofd 
• rood 

o oranje 

1!1 groen 

Indien de rug, armen of benen > 12 keer per uur langer dan 4 seconden in een statische, ongunstige 
houding bevinden, komt dit lichaamsdeel in het rode gebied terecht. Respectievelijk nemen de rug 
78 keer, de armen 3 keer en de benen 82 keer een statische, ongunstige houding aan . De rug en de 
benen komen hiermee in het rode gebied en de armen in het groene gebied terecht. Voor het hoofd 
geldt het rode gebied wanneer het hoofd > 12 keer per uur langer dan 8 seconden een statische, 
ongunstige houding aanneemt. Het hoofd heeft 46 keer een statische, ongunstige houding 
aangenomen, waardoor ook dit lichaamsdeel in het rode gebied terecht komt. 

Belastingcombinaties lichaamsdelen 
Indien de lichaamsdelen met elkaar worden vergeleken , treden vijf verschillende belastingcombinoties 
op (figuur 2.20). De belastingcombinaties zijn Rug+Benen , Rug+Hoofd, Rug+Benen+Hoofd, 
Armen+Hoofd en Benen+Hoofd. De delen van de staafd iagrammen met dezelfde kleuren zijn in 
relatie met elkaar. Tussen de twee gele delen bijvoorbeeld is een relatie, dus van de rug en de benen 
treedt een gecombineerde belasting op. De gegeven frequenties van elke verschillende kleur treedt 
één ma lig op, dus de belastingcombinatie Rug+ Benen treedt in totaal 34 keer op en niet 2x34 keer. 
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Bel.lstingcotnh in<lli es Licha.ltns<lelen 

80 

70 

60 

~ 50 

i 40 c 
;;; 

"' ;; 
30 <( 

20 

10 

0 

Rug Armen Benen 

lichaamshoudingen 

Figuur 2.20. Belastingcombinaties van lichaamsdelen. 

Handelingen ongunstige lichaamshoudingen 

Hoofd 

ORug+Benen 

oRug+Hoofd 

• Rug+Benen+Hoofd 

o Armen+Hoofd 

• Benen+Hoold 

Tot slot is er onderzocht bii welke handelingen de gemeten ongunstige lichaamshoudingen optreden 
(figuur 2.21 ). Voor de rug, benen en het hoofd geldt dat bi i het aanbrengen van mortel de hoogste 
frequentie ongunstige lichaamshoudingen wordt ingenomen . De belasting op de armen valt in het 
groene gebied, dus dit lichaamsonderdeel hoeft hiervoor niet onderzocht te worden. Bq het ontwerpen 
van een oplossing ter voorkoming van fysieke overbelasting, kan via deze handeling de grootste 
verbetering tot stand komen. Uiteraard dient de rest van de handelingen ook te worden aangepakt, 
aangezien hierbii ook ongunstige lichaamshoudingen ziin opgetreden. 
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Handelingen met Ongunsftge Ltehaamshoudtngen 

Rug Armen Benen Hoofd 

Handelingen 

• I bepalen positie slang 

0 2 aanbrengen rnonel 

• 3 beoordelen hoeveelheid en 
positie voegvulling 

0 4 verplaatsen slang 

5 overig 

0 6 aandrukken rn on elvoeg 

0 7 toevoegen/weghalen mortel 

• 8 afstrijken monelvoeg 

0 9 overig 

Figuur 2.21. Handelingen waarbij ongunst1ge lichaamshoudingen optreden. 
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2.5 Conclusies onderzoek 

In dit onderzoek is data verzameld over tijd en fysieke belasting van de activiteiten onderpompen en 
afwerken zoals deze in de huidige situatie worden verricht. Met deze data is antwoord gegeven op de 
volgende onderzoeksvragen van dit afstudeerproject. 

Onderzoek Tijd 
Onderzoeksvraag 1: Wat is de gemiddelde snelhe1d van het onderpompen van een ondervoeg per 
m 1 in het hu1dige proces? 
De gemiddelde snelheid voor het onderpompen van een ondervoeg van een gevelwand is 
4 5 seconden per m 1 • 

Onderzoeksvraag 2: Wat is de gemiddelde snelheid van het afwerken van een ondervoeg per m 1 in 
het huidige proces? 
De gemiddelde snelheid voor het afwerken van een ondervoeg van een gevelwand is 33 seconden 
per m 1

• 

Deze waarden zijn gebruikt voor het vergelijken van de tijdsduur bij een nieuwe methode in de 
afstudeerfase 'Ontwerp'. Hiermee is geconcludeerd of de nieuwe methode gelijk is aon de huidige 
methode of zelfs een verbetering is ten opzichte van de huidige methode. De tijden van het 
onderpompen en afwerken van de kernwanden komen bij de antwoorden op de onderzoeksvragen 
niet meer naar voren . In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat te weinig data bekend waren van het 
afwerken van de kernwanden om een betrouwbare tijdmeting aan te geven. Aangezien de tijd van het 
onderpompen nagenoeg gelijk was aan die van de gevelwanden is besloten alleen verder te gaan 
met de gevelwanden en de kernwanden verder buiten beschouwing te laten. 

Onderzoek Fysieke Belasting 
Onderzoeksvraag 3: Wat is de mechanische fysieke belasting bfÏ het onderpompen van een 
ondervoeg in het huidige proces? 
De werkhouding van een persoon bij het onderpompen van een prefab wandelement valt in het rode 
gebied. Dit geldt voor zowel de benen, de rug als het hoofd. Alleen de armen vallen niet in het rode 
gebied, deze vallen binnen het groene gebied. 

Onderzoeksvraag 4: Wat is de mechanische fysieke belasting b1ï het afwerken van een ondervoeg in 
het huidige proces? 
Evenals bij het onderpompen, valt de werkhouding van een persoon bij het afwerken van een prefab 
wandelement in het rode gebied. Ook hierbij vallen de lichaamsdelen, de benen, de rug en het hoofd 
in het rode gebied. De armen blijven binnen het groene gebied. 

Met behulp van het stoplichtmodel van Peereboom is de ongunstige werkhouding bij deze activiteiten 
aangetoond. Bij de rug, hoofd en benen is er sprake van een rode situatie. Voor knelpunten van deze 
houdingen zijn oplossingen bedacht in de afstudeerfase 'Ontwerp' . 
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3. Ontwerp 

Het doel van het afstudeerpro ject is het onderpompen en afwerken van prefab wondelementen op 
een Arbo-verantwoorde manier loten plaatsvinden . In de vorige afstudeerfase is onderzoek verricht 
naar de mechanische fysieke belasting op een spuiter bij het onderpompen en het afwerken van een 
ondervoeg van prefab wandelementen. Uit dit onderzoek is gebleken dat verschillende handelingen 
voor een fysieke overbelasting zorgen. 

Het doel voor de ontwerpfase is het ontwerpen van een methode, waarbij de benodigde handelingen 
voor het onderpompen en het afwerken met gunstige lichaamshoudingen plaatsvinden . 

3.1 Ontwerpaanpak 
Bij het ontwerpen van een oplossing is gebru ik gemaakt van 
het boek Methodisch Ontwerpen (Siers, 2004) . Het boek 
behandelt een methodiek volgens H.H. van den 
Kroenenberg die ervoor kan zorgen dat al le aspecten, die bij 
het ontwerpen een rol spelen, ook doodwerkelijk aan de 
orde komen. Methodisch ontwerpen bestoot uil drie fasen 
(figuur 3.1 ). 

In de probleemdefiniërende fase zijn kenmerken van de 
begin- en eindsituatie vostgelegd en is een programma van 
eisen opgesteld. In deze fase is de functie die het ontwerp 
moet vervullen, opgesplitst in de twee hoofdfuncties 
onderpompen en afwerken . Alle fasen in deze aanpok 
worden voor beide hoofdfuncties doorlopen. A llereerst wordt 
een hoofdfunctie verdeeld in deelfuncties . 

In de werkwijzebepalende fase is per deelfunctie gezocht 
naar mogelijke werkwijzen om de deelfunctie te vervullen. 
Aangezien de ontwerpproblematiek een zeer afgebakend 
karakter heeft door de mate van voste gegevens, is gebruik 
gemaakt van meerdere zoektechnieken om zovee l mogelijk 

Vormgevende fase 

f iguur 3.1. 
Method1sch ontwerpproces (Siers, 2004). 

werkwijzen te verkrijgen . Deze manier stimuleert het 'out of the box' denken om vervolgens vanu it 
nieuwe invalshoeken tol ideeën te komen. De toegeposte zoektech nieken voor het verzamelen van 
werkwijzen zijn: brainstormen en concepten. Voor dit afstudeerpro ject zi jn geen bruikbare werkwi jzen 
voortgekomen uil de brainstormsessies. Deze is ingevoegd als bij lage. De zoektechniek concepten 
heeft wel bruikbare werkwijzen opgeleverd . De verkregen werkwijzen zijn opgenomen in een 
morfologisch overzicht en vervolgens gecombineerd tol slructuu rlijnen. De beste structuurli jn is de 
definitieve structuur. Deze is meegenomen naar de vormgevende fase . 

Ten slotte wordt in de vormgevende fase de structuur gebruikt o m varionten Ie ontwerpen voor de 
oplossing van het knelpunt. De o ntwerpvarianten dienen in sloot Ie zijn om de functie te vervullen en 
Ie voldoen aan het programma van eisen. Na evaluatie van de ontwerpvorianlen, volgt een definitief 
ontwerp, dot verder is uitgewerkt. 
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3.2 Probleemschets en Programma van Eisen 

3.2.1 Probleemschets 

Ten tijde van de stort van de ontwerpfase is het ontwerp als het ware een block box, aangezien de 
weg van beginsituatie naar eindsituatie niet bekend is. In de block box dienen de benodigde functies 
te worden vervuld om van de beginsituatie naar de eindsituatie te komen. 

In dit project is de begintoestond een gepositioneerd prefab wondelement met lege ondervoeg. De 
eindtoestond is een gepositioneerd prefab wondelement met gerealiseerde ondervoeg (figuur 3.2). 

Beg,nsJ fu cJ IJe E1ndsJ!uo!Je 

DO DO 
Black Box 

DO DO 
L ~ge: ond~1 vo~ Gevulde, ofgE'I.'·IE'I kil:" (llldt-rvoeg 

Figuur 3.2. De black box van een nieuwe methode. 

Het ontwerp (block box) dient ervoor te zorgen dot de ondervoeg van het prefab wondelement 
gerealiseerd wordt. Hierbij dienen twee hoofdfuncties vervuld te worden, namelijk onderpompen en 
afwerken . Voor beide hoofdfuncties dienen de aangetoonde knelpunten op het gebied van fysieke 
belasting uit het huidige proces opgelost te worden binnen de ontwerpfase. Uitgongspunten hierbij 
zijn dot het materiaal, de mortel, en het materieel, de pomp met slang, die in de huidige situatie 
gebruikt worden, als vost gegeven worden beschouwd. Bij de nieuwe methode moeten deze dus weer 
ingezet worden. 

In verbond met de helderheid van het ropport is ervoor gekozen om de twee hoofdfuncties 
afzonderlijk te behandelen na het programma van eisen. 

3.2.2 Programma van Eisen 

Naast de hierboven genoemde uitgongspunten dient het ontwerp ook te voldoen aan verschillende 
eisen. De eisen zijn mede geformuleerd op basis van het afstudeeronderzoek van Moothuis en in 
overleg met Hurks Beton. Deze eisen zijn opgenomen in een programma van eisen. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire eisen. De doelstelling van het afstudeerproject is 
behaald indien het ontwerp aan de primaire eisen voldoet. De secundaire eisen zijn bijkomstige 
wensen. Deze zijn niet fundomenteel voor een geslaagd ontwerp. 

Primaire eisen 
l. Het onderpompen mag geen fysieke overbelasting hebben. 
2. Het vullingpercentage van de ondervoeg in de nieuwe situatie dient minimaal gelijk Ie zijn aan 

het vullingpercentage van de ondervoeg in de huidige situatie. 
3. De afwerking van de mortelvoeg dient gelijk Ie zijn aan de afwerking van de mortelvoeg in de 

huidige situatie. 
4. Het onderpompen dient toegepost te kunnen worden door de montogeploeg . 
Secundaire eisen (wensen) 
5. De snelheid van het onderpompen van prefab wonden dient gelijk of hoger Ie zijn aan de 

snelheid uit de huidige situatie . 
6. De kosten van een nieuwe methode dienen zo loog mogelijk Ie zijn. De kosten dienen door 

Hurks Beton te worden afgewogen legen de voordelen op het fysieke vlok. 
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3.3 Onderpompen 

3.3.1 Functies 

Voor het bepalen van de functies voor de nieuwe methode is eerst teruggeblikt naar resultaten uit het 
Onderzoek Fysieke belasting. Hieruit is gebleken dat bij de volgende handelingen een fysieke 
overbelasting optreedt door ongunstige lichaamshoudingen. 

het positioneren van de slang het aanbrengen van mortel het verplootsen van de slang 

De kern van deze handelingen, is het bedienen van de spuitmond tijdens het onderpompen. De 
bediening dient in de nieuwe methode op een andere manier, dus met een gunstige 
lichaamshouding, plaats te vinden. Een gunstige lichaamshouding vindt plaats bij een staande of 
zittende werkhouding. In dit afstudeerproject wordt de zittende werkhouding echter niet onderzocht 
vanwege de benodigde werkruimte voor het verplaatsen van een wagen met zitting. De werkruimte op 
het vloerveld wordt onder andere beperkt door de schoren, onderstempeling en opslag van 
materialen. Dit resulteert in de volgende drie functies voor staand onderpompen: het verplaatsen van 
de spuitmond in diepterichting, het verplaatsen van de spuitmond in langrichting en het richten van de 
spuitmond (figuur 3.3). 

BLACK BOX 

ONDERPOMPEN 

Figuur 3.3. De block box van het onderpompen 

3.3.2 Morfologie 

Voor de functies uit de black box zijn werkwijzen verzameld. Deze zijn weergegeven in een 
morfologisch overzicht (figuur 3.4). In de linker kolom staan de functies. In de overige kolommen zijn 
de mogelijke werkwijzen voor een functie benoemd en zijn deze gevisualiseerd met een schets. 
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Figuur 3.4. Morfologisch overzicht slaand onderpompen. 
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Functie 1. Verplaatsen spuitmond langsrichting (horizontale translatie) 
1 .1 Spierkracht- Verlengstuk 
De spuitmond wordt hondmatig met een verlengstuk verplaatst in de ondervoeg . Op basis van kijken 
en voelen, wordt bepaald óf de spuitmond wordt verplaatst in langsrichting en naar welke locotie de 
spuitmond wordt verplaatst. 

1 .2 Gemotoriseerd- afstandsbediening geleiding 
Deze werkwijze is gemotoriseerd . Het verplaatsen van de spuitmond in langsrichting wordt 
mechanisch aangedreven . De spuitmond wordt langs een rail geleid, die aan de wond bevestigd is. 
Met een afstandsbediening wordt de ve rplaatsing van de spuitmond geregeld. 

1 .3 Automatisch - wielen 
Het verplootsen van de spuitmond in langsrichting wordt automatisch bediend . De spuitmond 
verplaatst in longrichting op wielen. 

Functie 2. Verplaatsen spuitmond diepterichting (horizontale translatie) 
2.1 Spierkrocht-Verlengstuk 
De spuitmond wordt hondmatig met een verlengstuk verplaatst in de ondervoeg . Op basis van kijken 
en voelen, wordt bepaald óf de spuitmond wordt verplaatst in diepterichting en naar welke locotie de 
spuitmond wordt verplaatst. 

2.2 Gemotoriseerd- afstandsbediening wielen 
Het verplootsen van de spuitmond in d iepterichting vindt plaats door middel van wielen . Het draaien 
van deze wielen wordt met een afstandsbediening geregeld door een spuiter. 

2.3 Automatisch- roterende os 
De verplaatsing van de spuitmond in longrichting wordt automatisch bediend . Hierbij is de spuitmond 
aan een arm gekoppeld . Deze arm verplaatst de spuitmond door zichzelf uit te schuiven of in te 
kloppen via roterende ossen . 

Functie 3. Richten spuitmond (horizontale rotatie) 
3.1 Spierkrocht-Verlengstuk 
Het richten van de spuitmond vindt hondmatig plaats met een verlengstuk. Door het verlengstuk met 
een bepaalde hoek in de ondervoeg Ie steken en door het verlengstuk te draaien, wordt de spuitmond 
in de juiste richting gedraaid . De spuitmond is don gericht naar de locotie waar de ondervoeg gevuld 
dient te worden. 

3.2 Gemotoriseerd - afstandsbediening roterende os 
Deze werkwijze wordt uitgevoerd via een gemotoriseerd systeem. Hierbij wordt de spuitmond in de 
benodigde richting gebracht door middel van een roterende os. Bij deze werkwijze wordt gebruik 
gemaakt van een afstandsbediening . 
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3.3 Automatisch - roterende as 
Deze werkwijze vindt via automatisering plaats. Zoals bij het verplaatsen in langsrichting is de 
spuitmond aan een arm gekoppeld . Deze arm roteert de spuitmond via roterende assen . 

3.3.3 Concepten 

De verschillende werkwijzen in het morfologisch overzicht zijn gecombineerd, zodat structuurlijnen 
ontstaan. Als inspiratiebron voor de structuurlijnen zijn bestaande methoden van andere functies 
bekeken. De concepten achter deze methoden kunnen toegepast worden bij het onderpompen . Er 
worden hieronder vier concepten behandeld. Daarna worden de mogel ijke structuurlijnen, de toetsing 
en de keuze voor de definitieve structuurlijn besproken. 

Concept 1 Onkruidspuit 
In dit concept wordt met een verlengstuk onkruid bespoten. Het verlengstuk wordt 
gedragen door een persoon en bewogen over het onkruid. Het bewegen of het 
verplaatsen van de spuit vindt handmatig plaats. Een persoon kan staand te werk gaan 
om loog gelegen plaatsen te bereiken met de spuit. 

Concept 2 Kolklijnwagen 
Bij het trekken van kalklijnen op een voetbolveld kan gebruik worden 
gemaakt van een wagen, die over het veld wordt geduwd. Een persoon 
bestuurt de wogen en bepaald welke route wordt begaan. Deze 
werkwijze zou ook toegepost kunnen worden bij het onderpompen . 
Binnen dit concept verplaatst een spuiter de compressor langs de 
ondervoeg van een prefab wondelement en loopt mee met de 
compressor tijdens het onderpompen. De spuiter bepaald hoe de 
compressor met de spuitmond zich verplaatst in zowel de langsrichting 
als de diepterichting. Tevens kan de spuiter bepalen in welke richting de spuitmond wordt gedraaid. 
Deze bewegingen worden geregeld door het duwen van de wogen of door het draaien van het stuur. 

Concept 3 Cartridge 
Een inktcartridge van een deskjetprinter ligt ten grondslog aan het idee 
van dit concept. Een inktcartridge wordt aangestuurd door een computer. 
De computer bepaald wat een inktcartridge op een specifieke locatie 
dient te printen. Een spuitmond zou op eenzelfde manier kunnen worden 
aangestuurd door een spuiter. Hierbij krijgt de spuitmond de opdracht 
om zich te verplaatsen in langs- of diepterichting en te draaien in de 
juiste richting, zodat op een specifieke locatie in de ondervoeg een 
specifieke dosis martel kan worden aangebracht. Het verplaatsen van de 
spuitmond in langsrichting geschiedt door middel van een geleiding aan het wandelement. Voor de 
verplaatsing in diepterichting wordt gebruik gemaakt van wielen. Ten slotte komt het richten van de 
spuitmond tot stand via een roterende os. Door het gebruik van een afstandsbediening voor het 
aansturen van de spuitmond, kan de spuiter in een staande houding blijven werken . 

Concept 4 Mechanische arm 
Het verplootsen van de spuitmond in diepterichting en gedeeltelijk in langsrichting 
geschiedt door middel van een mechanische arm. De mechanische arm verzorgt 
tevens het richten van de spuitmond in de ondervoeg . Bij grotere verplaatsingen in 
langsrichting rijdt de mechan ische arm op wielen langs de wand af. De exacte locatie 
van de spuitmond wordt bepaald en vervolgens wordt de verplaatsing in gang gezet. 
Het geheel wordt automatisch bestuurd. De spuiter neemt bij deze werkmethode een 
staande werkhouding in . 
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3.3.4 Structuurlijnen 

Vanuit verschillende concepten zijn vier structuurlijnen voor het onderpompen gevormd. Deze 
structuurlijnen zijn in het morfologisch overzicht weergegeven (figuur 3 .5). 
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Figuur 3.5. Strucluurliinen onderpompen 

Structuurlijn Groen Verlengstuk 
Deze structuurlijn betreft een verlengstuk voor het verplaatsen en richten van de spuitmond. Hierbij is 
de spuitmond aan het verlengstuk gekoppeld. Het bedienen van het verlengstuk vindt handmatig 

plaats. 

Structuurlijn Geleidewagen 
Deze structuurlijn bestaat uit een wagen en hierop gekoppeld een verlengstuk voor het verplaatsen 
van de spuitmond in diepterichting en het richten. De wagen rijdt langs de ondervoeg via een 
geleiding en ondertussen wordt de spuitmond handmatig bediend via het verlengstuk. 

Structuurlijn Oranje Bestuurbare spuit 
De gedachte achter deze structuurlijn is een inktcartridge van een printer. De bestuurbare spuit 
beweegt over een geleiding en brengt mortel aan waar nodig is. De bediening voor de verplaatsing in 

langs- en diepterichting en het richten van de spuitmond vindt plaats via een afstandsbediening . 

Structuurlijn Rood Robotarm 
De laatste structuurliin betreft een robotarm. De robotarm neemt het verplaatsen van de spuitmond in 

diepterichting en het richten van de spuitmond voor zijn rekening. Het verplaatsen van de spuitmond 
in langsrichting is mogelijk gemaakt via wielen. 

3.3.5 Keuze definitieve structuurliin 

Voor het maken van een keuze voor een definitieve structuurlijn, zijn de structuurlijnen eerst getoetst 
aan het programma van eisen. Tevens is eerst bepaald welke eisen uit het programma van eisen 
meegenomen worden in de toetsing. Niet alle eisen zijn namelijk geschikt als toetssteen in dit 
ontwerpstadium. Daarnaast worden nog aanvullende eisen geformuleerd. 

Hieronder wordt per eis uit het programma van eisen beargumenteerd of ze wel of niet meegenomen 
worden bij de toetsing. 

Programma van eisen 
1. Het onderpompen mag geen fysieke overbelasting hebben. 

Aangezien alle structuurlijnen een gunstige werkhouding hebben, voldoen ze allemaal aan deze 
eis. Deze eis zal niet geselecteerd worden om structuurlijnen te toetsen . 

2. De sterkte van de mortelvoeg in de nieuwe situatie moet voldoen aan de constructieve eis en 
dient gelijk te zijn aan de sterkte van de mortelvoeg in de huidige situatie. 
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Er wordt niets aan de mortel of aan het vullingpercentage gewijzigd . De sterkte van de 
mortelvoeg blijft dan ook hetzelfde a ls in de huidige situatie. Overigens d ient het definitief 
ontwerp in de praktijk wel te worden getoetst aan deze kwal iteitseis. In dit ontwerpstadium kan 
alleen in theoretische vorm aan deze eis worden voldaan. Deze eis zal niet geselecteerd worden 
voor de toetsing van structuurlijnen. 

3. De afwerking van de mortelvoeg dient gelijk te zijn aan de afwerking van de mortelvoeg in de 
huid ige situatie. 
Als uitgangspunt wordt aangenomen dat de mortelvoeg via de gemodificeerde methode gelijk za l 
blijven aan de huidige mortelvoeg. Hierdoor zal ook de afwerking van de mortelvoeg gelijk zijn 
aan de huidige situatie . Alle structuurlijnen zu llen aan deze eis voldoen, dus deze eis wordt niet 
geselecteerd als toetsingscriterium. 

4. Het onderpompen dient toegepast te kunnen worden door de montageploeg. 
Alle structuurlijnen zijn eenvoudig te bedienen en kunnen door een lid van de mo ntageploeg 
worden uitgevoerd. Eventueel is een introductie van de gemodificeerde methode van 
onderpompen en afwerken benodigd. Deze eis zal niet als toetssteen fungeren . 

5. De snelheid van het onderpompen van prefab wanden dient gelijk te zijn aan de snelheid uit de 
huidige situatie. 
De snelheid van het onderpompen kan op basis van de structuurl ijnen niet bepaald worden. De 
verwachting is echter dot de snelheid gelijk zal zijn. Deze eis zal niet worden geselecteerd voor het 
toetsen van structuurlijnen. 

6. De kosten van een nieuwe methode dienen zo loog mogelijk te zijn. De kosten dienen door Hurks 
Beton te worden afgewogen tegen de voordelen op het fysieke vlok. 
Er kon een inschoHing worden gemaakt van de het verschi l in kosten van de structuurlijnen. Deze 
eis zal geselecteerd worden als toetssteen voor de structuurlijnen . 

Aanvullende eisen ten behoeve van de keuze van structuurlijnen: 
7. De ontwikkeling van het ontwerp dient een pro ject uit het vakgebied uitvoeringstechniek te zijn . 
8. Het te kiezen ontwerp dient in beperkte werkruimte en op a lle vloervelden (vrij, of met obstakels) 

gebruikt te kunnen worden . 

Evaluatie structuurlijnen: 
Structuurlijn Groen Verlengstuk: dit ontwerp voldoet aan alle eisen. 

Structuurl i jn Geleidewogen: volt of in verband met eis 8 beperkte werkru imte 
De structuurlijn geleidewogen zal in de prakti jk te veel werkruimte nodig hebben om te manoeuvreren 
op het vloerveld. Uit observatie op de bouwplaats bleek dat de werkruimte langs een ondervoeg 
beperkt wordt door obstakels. 

Structuurlijn Oranje Bestuurbare spuit: valt of vanwege eis 6 kosten en eis 7 vakgebied 
De structuurlijn bestuurbare spuit zal door het ontwikkelen van software en aanpassing aan het 
materieel hoge kosten met zich meebrengen. Tevens zal een hoge mate van werktu igbouwkund ige 
inbreng noodzakelijk zijn om dit ontwerp Ie realiseren. 

Structuurlijn Rood Robotarm : volt of vanwege eis 6 kosten en eis 7 vakgebied 
Bij de ontwikkeling van een robotarm komt naar verwachting een hoge complexiteit ki jken, dot hoge 
kosten met zich meebrengt. Een robotarm is een werktuigbouwkundig pro ject, waarbij eveneens 
software ontwikkeld dient te worden . Niet a lleen de softwarematige invu lling, moor ook het 
onderhoud van de software droogt bij aan de kosten voor deze methode. Dit pro ject volt buiten het 
vakgebied uitvoeringstechniek. 
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Keuze definitieve structuurlijn 
Van de structuurlijnen is één structuurlijn gekozen die in de vormgevende fase verder wordt 
uitgewerkt. De keuze is gebaseerd op de bovenstaande evaluatie van de structuurlijnen, waaruit blijkt 
dot alleen de structuurlijn Groen : verlengstuk aan alle eisen voldoet. 

3.3.6 Ontwerpvarianten 

Er zijn in totaal zeven ontwerpvarianten voor het onderpompen bedacht. Deze zullen hieronder 
worden weergegeven. Vervolgens worden ze vergeleken om tot een keuze voor het definitieve ontwerp 
te komen. 

l . De schop 
Het principe 
Een gemodificeerde schop wordt gebruikt als hulpmiddel bij het verplootsen van de spuitmond . 
De schop sloot onder een hoek op de steel. Aan de schop is de spuitmond gekoppeld . De schop met 
spuitmond wordt in de ondervoeg gestoken en verplaatst. Met een hondvol wordt het hulpmiddel 
bediend. De schop met spuitmond wordt verplaatst en gestuurd. Door middel van een breed handvat 
kon met lichte krachtuiloefening gestuurd worden. Het hondvol is voorzien van een knop om de pomp 
aon en uil te schakelen . 

2 . De schop met wielen 
Het principe 

Kenmerken 
- Lichtgewicht aluminium steel 
- Verstelbare lengte steel 
- Bediening pomp vanuit de steel 
- Spuitmond vrij verplaatsbaar/ beweegbaar 
- Gebogen schop t.b.v. inbrengen spuitmond 
- Oorspronkelijke spuitmond blijft behouden 
- Vergelijkbaar met huidige pompbewegingen 

Deze variant is uitbreiding van variant 1. De uitbreiding bestaal uit de zwenkwielen achter de schop. 
De toepassing van zwenkwielen dient de verplaatsbaarheid van de spuitmond in langs- en 
diepterichting te bevorderen. 

Kenmerken 
- Lichtgewicht aluminium steel 
- Verstelbare lengte steel 
- Bediening pomp vanu it de steel 
- Spuitmond vrij verplaatsbaar/ beweegbaar 
- Gebogen schop t.b.v. inbrengen spuitmond 
- Oorspronkelijke spuitmond blijft behouden 
- Vergelijkbaar met huidige pompbewegingen 

- Zwenkwielen t.b.v. verplaatsbaarheid 
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3. De steunpoot 
Het principe 
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Deze variant bestaat uit een verlengstuk dat ondersteuning vindt in een steunpooL In plaats van een 
ronde spuitmond is een brede, platte spuitmond is aan de steel gekoppeld. Met een hoogte van 
ongeveer 1 0 mm kan het gehele platte gedeelte in de meeste ondervoegen worden ingebracht. De 
spuitmond is in staal uitgevoerd. Ten behoeve van de flexibiliteit is ter plaatse van de koppeling een 
rubber gedeelte toegepast. De steunpoot is met een scharnier aan de steel bevestigd. Ten behoeve 
van de stabiliteit is de steunpoot voorzien van een voetplaat (evt . met antislipnoppen) . 

4. Het frame 
Het principe 

Kenmerken 
Brede, platte stalen spuitmond i.p.v. schop 
t.b.v. inbrengen 
Flexibel, rubber gedeelte tussen spuitmond en 
steel 
Verstelbare lengte steel 
Bediening pomp vanuit de steel 
Lichtgewicht aluminium steunpoot 
Steunpoot scharnierend aan steel 
Steunpoot met voetplaat t.b.v. stabiliteit bij 
verplaatsen en richten van spuitmond 

Het principe bestaat uit een stalen frame met voetplaat en een positioneersteel. De positioneersteel is 
met een kogelscharnier aan het frame bevestigd, zodat de spuitmond in langs- en diepterichting 
verplaatst kan worden. Het frame met voetplaat zorgt voor stabiliteit tijdens het bewegen van de 
positioneersteel. Onderaan de positioneersteel is de spuitmond bevestigd. Bovenaan de steel zitten 
handvatten met een knop voor het bedienen van de pomp. De spuitmond heeft een reikwijdte van 
ongeveer een penant. Per penantbreedte wordt een wandelement ondergepompt. Vervolgens wordt 
het frame verplaatst naar het volgende gedeelte. 

5. De driepoot 
Het principe 
Vergelijkbaar met concept 2. 

Kenmerken 
Stabiele stalen frame met voetplaat 
Verstelbare lengte positioneersteel 
Koppeling positioneersteel aan frame d.m.v. 
kogelscharnier (goed beweegbaar) 
Bediening pomp vanuit de steel 
Frame belemmering zicht ondervoeg 
Optillen en verplaatsen van frame tijdens 
onderpompen 

Het frame kan uitgebreid worden met wielen en rolblokkering om het verplaatsen van het frame 
lichter te maken. Het frame met voetplaat kan uitgevoerd worden als driepoot of statief. Een statief 
kan ingeklapt worden t.b.v. het dragen en opbergen . Het kogelscharnier kan vervangen worden door 
een scharnier met geleiding. Door middel van het scharnier kan de positioneersteel in diepterichting 
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bewegen. Het bewegen in langsrichting wordt mogelijk gemaakt door een horizontale geleiding aan 

het frame. 

6. Het rolplateau 
Het principe 

Kenmerken 
- Stabiel steunpunt 
- De driepoot evt. uitvoeren met wielen en 

rolblokkering t.b.v. verplaatsing driepoot 
- Verstelbare lengte positioneersteel 
- Koppeling positioneersteel aan frame d.m.v. 

scharnier met geleiding 

- Bewegingsvrijheid langsrichting door geleiding 
- Bediening pomp vanuit de steel 
- Driepoot belemmering zicht ondervoeg 

Deze variant bestaat uit een verlengstuk dat ondersteund wordt door een rolplateau. Het rolplateau 
verplaatst de spuitmond in langsrichting. Op het rolplateau bevindt zich een draaischijf, waarmee de 
spuitmond gericht wordt op een bepaalde locatie in de ondervoeg. De steel is met een scharnier aan 
het rolplateau bevestigd. Hiermee wordt de spuitmond verplaatst in diepterichting. De spuitmond is 
uitgevoerd als een brede, platte spuitmond als de spuitmond in ontwerpvariant De SteunpooL 

7. De wagen 
Het principe 

Kenmerken 
- Rolplateau met draaischijf 
- Horizontale translatie door wielen rolplateau 
- Richten spuitmond door draaischijf 

- Brede, platte stalen spuitmond 
- Flexibel, rubber gedeelte tussen spuitmond en 

steel 
- Steel scharnierend gekoppeld aan rolplateau 

t.b.v. inbrengen spuitmond 
- Verstelbare lengte steel 
- Bediening pomp vanuit de steel 
- Mate van stabiliteit rolplateau tijdens 

onderpompen (excentrisch zwaartepunt steel) 

Een wagen rijdt langs de ondervoeg van een wandelement. De wagen bestaat uit een lichte 
driehoekige constructie op wielen en schuin er bovenop een steel. De steel is scharnierend aan de 
constructie gekoppeld en aan de onderkant van de steel is de spuitmond bevestigd. Zowel de wagen 
als de steel hebben een handvat. De wagen staat parallel aan de wand en wordt achteruit getrokken. 
Tijdens het achteruit trekken van de wagen wordt de spuitmond in langsrichting verplaatst. De 
spuitmond wordt in diepterichting verplaatst door het bewegen van de steel. Op de steel zit een knop 
voor de bediening van de pomp. 
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Kenmerken 
- Driehoekige constructie op wielen 
- Licht verplaatsboor 
- Mate van stabiliteit van smalle contructie 
- Koppeling steel aan constructie d.m.v. 

kogelschornier 
- Goed zicht op ondervoeg 
- Verstelbare lengte steel 
- Werkruimte benodigd voor bewegend, 

uitstekend verlengstuk 
- Hondvat op constructie en steel 
- Bediening pomp vanuit de steel 

3.3.7 Keuze definitief ontwerp 

De keuze voor een definitief ontwerp is onder andere afhankelijk van de kenmerken van de 
ontwerpvorionten. Hieronder zijn de voor- en nadelen benoemd van de ontwerpvorionten . 

Ontwerpvarianten Voordelen Nadelen 
1. De schop • lichtgewicht • vrij beweegbaar; bevat geen steun-

• oorspronkelijke spuitmond blijft of afzetpunt 
behouden • zijwaarts bewegen vereist uit- en 

• gebogen schop t.b.v . inbrengen inbrengen spuitmond 

spuitmond 

• vergelijkboor met huidige 
onderpompbewegingen 

2. De schop met wielen • lichtgewicht • vrij beweegbaar; bevat geen steun-

• oorspronkelijke spuitmond blijft of ofzetpu nt 

behouden 

• rollend verplootsen m.b.v . 
zwenkwielen 

• gebogen schop t.b.v. inbrengen 
spuitmond 

• vergelijkboor met huidige 
onderpompbewegingen 

3 . De steunpoot • lichtgewicht • stolen spuitmond niet vervormboor 

• plaHe spuitmond hoeft niet te voor smalle ondervoegen 

worden ingedrukt alvorens 
inbrengen 

• flexibel rubber gedeelte tussen 
spuitmond en steel 

• steunpoot t.b.v. stabiliteit bij richten 
en verplootsen spuitmond in 
ondervoeg 

4 . Het frame • stabiliteit • frame belemmering zicht op 

• licht beweegboor richten en ondervoeg 
verplootsen van spuitmond • optillen en verplootsen frame 
(kogelscharnier) 

5 . De driepoot • stabiel steunpunt • grote afmetingen driepoot 

• veel bewegingsvrijheid langs- en • optillen en verplootsen driepoot 
diepterichting en richten van • driepoot belemmering zicht 
spuitmond (geleiding) ondervoeg 

6 . Het rolploteau • mokkelijk horizontale translotie door • stabiliteit van het verlengstuk door 
rollen excentrisch zwaartepunt op het 

• richten door draaischi jf rolplateau 
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• horizontale translotie diepterichting • mate van beweeglijkheid door het 
door naar voor/ochter bewegen uitoefenen van krocht op de 
verlenÇJstuk draaischijl van het ploteau 

9. De wogen • Lichtgewicht verplaatsboor • Werkruimte nodig door uitstekend 

• Eenvoudige bediening verlengstuk 

• Goed zicht op ondervoeg • Stabiliteit frame 

Tijdens een overleg met Hurks Beton zijn de ontwerpvarianten geëvalueerd. Hierbij zijn de volgende 
opmerkingen en eisen naar voren gekomen. 
9. Ontwerpvarianten met wielen vallen af in verband met rolbaarheid over een ruwe betonvloer. 
1 0. Ontwerpvarianten met een groot frame vallen af in verband met de verplaatsbaarheid h iervan . 

Evaluatie ontwerpvarianten: 
1. De schop: voldoet aan de eisen 
2. De schop met wielen: valt af vanwege eis 8 rolbaarheid 
3. De steunpoot: voldoet aan de eisen 
4. Het frame: valt af vanwege eis 9 verplaatsbaarheid 
5. De driepoot: volt af vanwege eis 9 verplaatsbaarheid 
6. Het rol plateau: valt of vanwege eis 8 rolboarheid 
7. De wagen : valt of vanwege eis 8 rolboarheid 

Uit bovenstaande varionten is één ontwerpvariant gekozen om verder te uit te werken tot een definitief 
ontwerp. De keuze voor het definitief ontwerp is gemaakt op basis van de voor- en nadelen en 
argumenten . 

Argumenten voor de ontwerpvariant De steunpoat: 
De steunpoot zorgt voor grip op de vloer tijdens het bewegingen van het verlengstuk. 
De steunpoot is minder fysiek belastend bij verplootsen spuitmond dan de schop. 

- De steunpoot zorgt voor stabilite it tijdens het onderpompen. 

Keuze definitief ontwerp: De steunpoot. 
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3.3.8 Uitwerking definitief ontwerp 

Van het definitief ontwerp zijn twee modellen vervaardigd die variëren in de vormgeving van de 
voetsteun. Vanwege de vaste gegevens voor de nieuwe methode zijn deze modellen zodanig 
vervaardigd, dat deze met eenzelfde koppeling aangesloten kunnen worden op de huidige pomp. De 
modellen worden in deze subparagraaf behandeld . 

Vormgeving voetsteun 
De voelsteun is in twee verschillende uitvoeringen vervaardigd. De twee uitvoeringen zijn: een 
scharnierpunt en een schommelpunl. De twee voetsteunen zijn weergegeven via foto's van de 
vervaardigde modellen . De principes zijn aan de hand van visualisaties beschreven. 

Model l. Scharnierpunt 
Dit model bevat een ondersteuning met een scharnierpunt (figuur 3.6). Het scharnier is vormgegeven 
als een puntvormige voet en bootst en scharnier op een voetplaat na. De puntvormige voet heeft grip 
op een betonvloer en zal niet wegglijden. 
Door het verplaatsen van het verlengstuk in diepterichting, verandert de hoogte van de voetsteun. 
Hierdoor verandert de hellingshoek van het verlengstuk en de vloer. Dit heeft tot gevolg dat de 
spuitmond, ter plaatse van de koppeling aan het verlengstuk, wordt gelift. 

figuur J. 6. Bosisconslruclie model Schornierpunl. 

Door middel van het verlengstuk kan de spuitmond in diepterichting verplaatsen. Bij het model met 
een puntvoet is gebleken dat het verlengstuk de spuitmond omhoog duwt. De oorzaak is de 
hoogteverandering van de verbindingsas tot aan de vloer. Dit is aangetoond met de volgende 
visualisatie en berekening . 

De gele streep-stippellijn geeft de hoogte van de verbindingsas tussen het verlengstuk en de steunpoot 
in verticale stand weer. De rode streep-stippellijn geeft de hoogte van de verbindingsas weer bij een 
verplaatsing van het verlengstuk in diepterichting (op het plaatje naar links en naar rechts). 

Bij deze berekening is gebruik gemaakt van de langensregel. 

ton u= h/1 

Hierbij geldt : 
u = de hellingshoek tussen het verlengstuk en de vloer 
h = de hoogte van de verbindingsas en de vloer 
I = de lengte tussen de onderkant van het verlengstuk en de onderkant van het steunpunt 
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Indien het verlengstuk op het plaatje naar rechts verplaatst, wordt de hoogte kleiner. Hierdoor 
verandert ook de lengte en de hoek a. De verandering van hoek a heeft tot gevolg dat de onderkant 
van het verlengstuk omhoog wijst, waardoor de spuitmond omhoog wordt geduwd. Dezelfde 
achtergrondgedachte geldt voor een verplaatsing op het plaatje naar links. 

Model 2. Schommelpunt 
Bij model 2 is de voetsteun vormgegeven als een radiaal van een wiel (figuur 3.8). Bij het verplaatsen 
van het verlengstuk in diepterichting rolt of schommelt de voetsteun over de vloer. Hierbij blijft de 
hoogte gelijk, dus de hellingshoek verandert niet. Er vindt alleen verplaatsing in diepterichting plaats. 
Dus de spuitmond schuift parallel aan de vloer. 

Bij een verplaatsing van de spuitmond in diepterichting blijft de hellingshoek a gelijk. Dit is 
weergegeven in de volgende visualisatie. 

Figuur J. 9. Hellingshoek a h!Jïft hetzelfde htï verplaatsen tn diepterichting. 

De rode cirkel geeft de draaiing weer van de steunvoeL Deze cirkel heeft een straal r, dat gelijk staat 
aan de lengte van de steunvoeL Bij het verplaatsen in diepterichting draait de steunvoet om de 
verbindingsas. Hierbij blijft straal r gelijk en dus blijft de hoogte van de verbindingsas en de 
hellingshoek a ook gelijk. Het gevolg is dat de spuitmond in dezelfde horizontale stand op de grond 
blijft. 

Uitwerking model 2 Schommelpunt 
Aangezien het verlengstuk bij model 1 Scharnierpunt van hellingshoek verandert, is dit model niet 
verder uitgewerkt. Model 2 Schommelpunt is verder uitgewerkt tot een testbaar hulpmiddel 
(figuur 3.1 0). 

Ftguur 3 . 10 Uitwerktng mode/Schom me/punt. 
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Het vervaardigde model Schommelpunt bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Basisconstructie: houten verlengstuk en houten steunvoet met verbindingsas. 
• Metalen pijp met koppelstukken 

• Slang tussenstuk met koppelstuk (gekoppeld aan onderziide van de metalen pijp) 
• Platte, stalen spuitmond {figuur 3.11) 

• Geribbelde buis {ter preventie van knikken van de toevoerslang) 

• Twee handvatten {bovenop en aan ziikant) 

Het model Schommelpunt bevat aan de onderziide een koppeling, waarop een spuitmond wordt 
bevestigd zoals in de huidige situatie. Tevens maakt deze koppeling het mogelijk om verschillende 
uitvoeringen van spuitmonden op het verlengstuk aan te sluiten. Bij uitzonderlijke situaties kan de 
platte spuitmond vervangen worden voor een alternatieve spuitmond {figuur 3.12). 

De aansluiting van het verlengstuk en de pomp bevindt zich aan de bovenziide van de metalen piip, 
ter plaatse van het koppelstuk. Op dit koppelstuk wordt het koppelstuk van de toevoerslang van de 
pomp aangesloten. Ter preventie van eventueel knikken van de toevoerslang is de toevoerslang aan 
de bovenzijde omhuld met een geribbelde buis (figuur 3.13). 

Model 2 Schommelpunt wordt meegenomen naar hoofdstuk 4, waarin een praktijktest wordt 
uitgevoerd voor het onderpompen met gebruik van dit hulpmiddel. 
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3.4 Afwerken 
Vervolgens worden dezelfde stappen uit het methodisch ontwerpproces doorlopen voor de activiteit 
afwerken van prefab wandelementen. 

3.4.1 Functies 

Voor het bepalen van de functies voor de nieuwe methode is evenals bij de functies van het 
onderpompen eerst teruggeblikt naar resultaten uit het Onderzoek Fysieke belasting. Hieruit is 
gebleken dat bij de volgende handelingen een fysieke overbelasting optreedt door ongunstige 
lichaamshoudingen. 

het afstrijken van een morlelvoeg 

De kern van deze handelingen, is het verplaatsen van de voegspijker tijdens het afwerken. In de 
nieuwe methode is ook uitgegaan van een staande werkhouding. Een ander uitgangspunt voor het 
ontwerp is dat de ondervoeg van een prefab wandelement na het onderpompen altijd voldoende 
gevuld is. Bij het afwerken is de handeling, het toevoegen of weghalen van mortel, buiten 
beschouwing gelaten. Dit resulteert in de volgende twee functies voor staand afwerken: het 
verplaatsen van afwerkmaterieel in langsrichting en het egaliseren van de mortelvoeg (figuur 3.14). 

BLACK BOX 

AFWERKEN 

f 1guur J. 14. De block box van hel afwerken. 

3.4.2 Morfologie 

Voor de functies uit de black box zijn werkwijzen verzameld . Deze zijn weergegeven in een 
morfologisch overzicht (figuur 3.15) . In de linker kolom staan de functies. In de overige kolommen 
zijn de mogelijke werkwijzen voor een functie benoemd en zijn deze gevisualiseerd met een schets. 
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f1guur 3. 15 Morfologisch overzicht slaand afwerken. 
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Functie 4. Verplaatsen afwerkmaterieellangsrichting 
4 .l Spierkracht - Verlengstuk 

Het Onderpompen van Prelob Wondelementen / 

Bij deze werkwijze wordt afwerkmaterieel verplaatst in langrichting door het te bedienen met een 
verlengstuk. Deze verplaatsing geschiedt via handmatige wijze 

4 .2 Gemotoriseerd- Afstandsbediening geleiding 
Deze werkwijze is gemotoriseerd . Het verplaatsen van afwerkmaterieel in langsrichting wordt 
mechanisch aangedreven. Het afwerkmaterieel wordt langs een roil geleid en wordt met een 
afstandsbediening bestuurd. 

4.3 Automatisch - Wielen 
Het verplaatsen van het afwerkmaterieel in langsrichting wordt automatisch bediend. De spuitmond 
verplaatst in longrichting op wielen . 

Functie 5. Egaliseren mortel 
5.1 Spierkracht- Strijken 
Bij deze werkwijze vindt het egaliseren van een mortelvoeg plaats door de mortelvoeg af te strijken 
met een spaan . Deze werkwijze geschiedt op hondmatige wijze. 

5.2 Spierkracht- Rollen 
De volgende werkwijze is door te rollen over een mortelvoeg. Hierbij wordt de mortelvoeg handmatig 
vlak gerold. 

5.3 Gemotoriseerd- Strijken 
De derde werkwijze is gemotoriseerd strijken. Het egaliseren van een mortelvoeg geschiedt door 
middel van ronddraaiende schoepen, die de mortelvoeg vlak strijken. 

3.4.3 Concepten 

Concept 1 Vloertrekker 
Een vloertrekker bestaat uit een trekker met steel. Door de steel kan een 
persoon in een staande werkhouding de trekker over de vloer halen. 

Concept 2 Vlindermachine 
Het tweede concept is een vlindermachine. Een vlindermachine bevat een aantal 

horizontaal ronddraaiende schoepen, die over gestort beton strijken. De strijkende bi].. . . . / ,-'- -

werkwijze met schoepen zou in verticale richting ook toegepast kunnen worden bij 
het afwerken van een mortelvoeg. 

Concept 3 Cartridge 
Evenals bij het onderpompen kan bij het afwerken van een ondervoeg het 
concept van een inktcortridge van een deskjetprinter als basis dienen voor een 
structuurlijn. 

Concept 4 Mechanische arm []] 
Bij het loepassen van een mechanische arm wordt een taak geheel automatisch 
uitgevoerd. Een mechanische arm wordt via software aangestuurd om bepaalde taken op 
een specifieke manier uit te voeren. Een mechanische arm wordt doorgaans ingezet bij 
taken met veel herholende bewegingen. 
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3.4.4 Structuurlijnen 

Er zijn vier verschillende structuurlijnen getrokken (figuur 3.16). Deze worden hieronder behandeld. 
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Figuur J. 16. Strucluurliïnen slaand afwerken. 

Structuurlijn Groen Verlengstuk 
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Het concept achter deze structuurlijn is een vloertrekker. Deze structuurlijn bestaat uit een verlengstuk 
en een afwerkmaterieeL Het verlengstuk dient voor het verplaatsen van het afwerkmaterieel in 
langsrichting . Het afwerkmaterieel wordt door het verlengstuk langs de mortelvoeg gestreken ten 
behoeve van het ega liseren van de mortelvoeg. 

Structuurlijn Afwerkmachine 
Deze structuurlijn maakt gebruik van het principe van het vlinderen van een betonvloer. De 
structuurlijn bestaat uit een steel en schoepen. De schoepen draaien rond en vlinderen als het ware 
een mortelvoeg. Door middel van een verlengstuk wordt de afwerkmachine verplaatst in langsrichting . 

Structuurlijn Oranje Afwerkgeleider 
Bij deze structuurlijn wordt een geleiding toegepast. Afwerkmaterieel wordt via de geleiding in 
langsrichting verplaatst. Tijdens het verplaatsen wordt de mortelvoeg geëgaliseerd door het 
afwerkmaterieeL De besturing voor het afwerken vindt plaats door middel van een afstandsbediening. 

Structuurlijn Rood Robotarm 
De laatste structuurlijn is een robotarm, die geheel geautomatiseerd een mortelvoeg afwerkt. De 
robotarm bereikt de gehele ondervoeg door zich op wielen Ie verplaatsen in langsrichting. De 
robotarm bevat afwerkmaterieel voor het egaliseren van een mortelvoeg. 

3.4.5 Keuze definitieve structuurlijn 

In deze subparagraaf zijn de structuurlijnen voor het afwerken van een mortelvoeg getoetst aan het 
programma van eisen. Deze toetsing vindt op dezelfde manier plaats als de toetsing van de 
structuurlijnen voor het onderpompen . Hierbij geldt dezelfde selectie van eisen zoals deze bij de 
toetsing voor het onderpompen, is gemaakt. Hieronder volgt nog de aanvulling van eis 3 uit het 
programma van eisen . 

Programma van eisen; eis 3 
3. De afwerking van de mortelvoeg dient gelijk te zijn aan de afwerking van de mortelvoeg in de 

huidige situatie. 
Als uitgangspunt wordt aangenomen dat de mortelvoeg via de nieuwe methode gelijk zal blijven 
aan de huidige mortelvoeg. Hierdoor zal ook de afwerking van de mortelvoeg gelijk zijn aan de 
huidige situatie. Alle structuurlijnen zullen aan deze eis voldoen, dus deze eis wordt niet 
geselecteerd als toetsingscriterium . 

Evaluatie structuurlijnen: 
Structuurlijn Groen Verlengstuk: voldoet aan alle eisen 
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Structuurlijn Afwerkmachine: valt af vanwege eis 6 kosten en eis 7 vakgebied 
Deze structuurlijn valt af vanwege de kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe machine. Tevens 
valt deze structuurlijn af vanwege de hoge male van werktuigbouwkundige input. 

Structuurlijn Oranje Afwerkgeleider: valt af vanwege eis 6 kosten 

Deze structuurlijn valt af vanwege de kosten voor de ontwikkeling van software en het aanpassen van 
materieel. 

Structuurlijn Rood Robotarm: valt af vanwege eis 6 kosten en eis 7 vakgebied 
Vanwege de werktuigbouwkundige achtergrond en de kosten voor een softwarematige invulling valt 
deze structuurlijn af. 

Uit de evaluatie blijkt een structuurlijn te voldoen aan alle eisen. Deze structuurlijn gaat door als 
definitieve slructuurlijn. 
Keuze definitieve structuurlijn Groen : Verlengstuk. 

3.4.6 Ontwerpvarianten 

Er zijn twee ontwerpvarianten voor het afwerken van een mortelvoeg gemaakt. Deze zullen hieronder 
worden weergegeven. Vervolgens worden ze vergeleken om tot een keuze voor het definitieve ontwerp 

te komen. 

1. De spaan 
Het principe 
Met de afwerkspaan kan een mortelvoeg worden afgewerkt. De afwerkspaan bestaat uit een steel en 
een spaan. De afwerkspaan kan vastgehouden worden via twee handvatten . Een handvat bevindt zich 
bovenaan de steel en een tweede handvat aan de zijkant van de steel. De spoon is aan de onderkont 
plaatselijk verdikt. Met deze verdikking kon mortel in een ondervoeg worden aangedrukt. 

2. De schraper 

Kenmerken 
- Metalen spaan 
- Plaatselijke metalen verdikking op spaan t.b.v. 

aandrukken mortelvoeg 
- Verstelbare lengte steel 
- Handvat op steel 
- Extra handval aan zijkant steel 
- Eenvoudige bediening 

Deze ontwerpvariant bevat een frame met verlengstuk. Het verlengstuk bevat een mortelschraper met 
buffer. Door middel van het frame kan het verlengstuk vrij langs de ondervoeg bewegen om 
mortelspecie af te schrapen . Overtollig mortel wordt tijdens het afwerken afgeschraapt en 
opgevangen in de buffer . 
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Kenmerken 
- Stabiliteit door frame 
- Verlengstuk met mortelschraper 
- Buffer voor overtollig mortel 
- Verstelbare lengte steel 
- Lichte bediening 
- Optillen en verplaatsen frame 

3.4.7 Keuze definitief ontwerp 

Alvorens een keuze te maken voor een definitief ontwerp, zijn eerst de voor- en nadelen van de 
ontwerpvarianten vergeleken. 

Ontwerpvarianten Voordelen nadelen 
1. De spaan • Eenvoudige bediening -

• Mokkelijk aandrukken door 
verdikking 

• Vergelijkboor met huidige 
beweqinqen voor afwerken 

2 . De schraper . Opvangbok voor overtollig • Belemmerd zicht ochter frame 
mortel (buffer) • Optillen en verplootsen frame 

• Lichte bediening door 
ondersteuning frame 

• Stabiliteit door frame 

Tevens is een keuze gemaakt voor een definitief ontwerp van een hulpmiddel voor het afwerken van 
mortelvoegen op basis van de voor- en nadelen van deze ontwerpvarianten. 

Keuze definitief ontwerp: De spaan . 
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3.4.8 Uitwerking definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp voor een afwerkhulpmiddel De Spaan is vergelijkbaar met een betonschraper 
(figuur 3.17). Indien een ondervoeg voldoende ondergepompt is met mortelspecie (volgens het eerder 
beschreven uitgangspunt dat een ondervoeg minimaal voldoende voegvulling heeft na het 
onderpompen), voldoet een betonschraper als afwerkhulpmiddel. Aangezien de betonschraper een 
bestaand gereedschap is, wordt het definitief ontwerp De Spaan niet verder uitgewerkt in dit 
afstudeerrapport. 

Figuur J. 17 Betonschraper (bron: www. oos41. com} 
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4. Praktiiktest onderpompen 

Om inzicht te verkrijgen in de werking van de vervaardigde modellen bij het onderpompen, zijn deze 
modellen getest in de praktijk. In dit hoofdstuk is de aanpak van de praktijktest beschreven en komen 
de resultaten van de praktijktest aan bod. 

4.1 Aanpak praktiiktest 
De praktijktest is uitgevoerd in de fabriek van Hurks Beton te Veldhoven . Hiervoor is tevens gebruik 
gemaakt van een pomp van Hurks Beton. Van het definitief ontwerp De Steunpoot zijn twee modellen 
op ware grootte vervaardigd om in de praktijk te kunnen testen, te weten : model Scharnierpunt en 
model Schommelpunt. Aangezien het model Scharnierpunt de spuitmond omhoog duwt, is deze niet 
geschikt voor de praktijktest met mortelspecie. Voor het uitvoeren van de praktijktest is een opstelling 
gemaakt waarbij een ondervoeg van een prefab wandelement is nagebootst . Deze opstelling wordt 
hierna toegelicht. 

Opstelling van een ondervoeg van een prefab wandelement 
De opstelling bestaat uit verschillende onderdelen (figuur 4 .1, 4.2 , 4 .3) . Deze onderdelen fungeren 
als de volgende bouwdelen. 

• Grondploat: deel van een verdiepingsvloer 
• Houten lat : PS-band (rugvulling mortel) 

• Stalen staven: deel van wapeningsstekken 
• Vierkante plaat: stapel vulplaatjes 

• Perspex plaat: onderzijde van een betonnen binnenblad van een prefab wandelement. 
(opmerking : de onderzijde van het binnenblad is in een transparant materiaal uitgevoerd, zodat de 
ondervoeg in bovenaanzicht zichtbaar is ten behoeve van de controle van de voegvulling. De 
perspex plaat is puur gebruikt om de bovenbegrenzing van de ondervoeg aan te geven) . 

De afmeting van de ondervoeg is: I x b = 1 000 x 220 mm. De hoogte is: h = 12-20 mm. 
De hoogte van de ondervoeg bevat een verloop van 12 mm tot 20 mm. Dit hoogteverschil is in de 
opstelling gemaakt om in de praktijktest verschillende voeghoogten onder te pompen met het 
verlengstuk met een platte spuitmond. 
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4.2 Resultaten praktiiktest 
Beide varianten zijn ontworpen om een fysieke overbelasting als gevolg van een ongunstige 
werkhouding te voorkomen (mechanische belasting) . Voor beide ontwerpen is een gunstige, staande 
werkhouding van toepassing . Aangezien de fysieke belasting voldoet aan de norm, is een toetsing van 
de mechanische belasting niet nodig . De snelheid van het onderpompen met gebruik van het 
verlengstuk is 52 seconden per m 1• Tevens is de mate van voegvulling gecontroleerd. Uit de 
proktiiktest is gebleken dot de ondervoeg volledig is ondergepompt met mortelspecie (figuur 4.4, 4.5 
en 4.6). 
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4.3 Bevindingen praktiiktest 

4.3.1 De werkhouding bij model 2 Schommelpunt 

Bii het onderpompen is het van belang dot deze activiteit in staande werkhouding kon worden 
uitgevoerd. Uit de proktiiktest is gebleken dat een ondervoeg voldoende wordt gevuld door het 
onderpompen met het hulpmiddel Schommelpunl. De fysieke overbelasting door een ongunstige 
lichaamshouding treedt met het gebruik van dit hulpmiddel niet op (figuur 4.7 en 4 .8) . 

vve,rKn<~uomo bii onderpompen me/ 
Werkhouding b1ï onderpompen me/ de nieuwe methode met hel hulpmiddel Schommelpunl. 

4.3.2 Gebruik van het hulpmiddel 

Met het vervaardigde model is de tegendruk van de mortelspecie tiidens met onderpompen voelboor 
in het verlengstuk. De platte spuitmond kon de gehele ondervoeg bereiken en kan in de gehele 
ondervoeg mortel aanbrengen (figuur 4. 9). De mortelspecie wordt goed uit de platte spuitmond 
gespolen (figuur 4.1 0). 

l1nks: figuur 4. 9. Stortpositie van de spui/mand 1n 
Rechts: f iguur 4. I 0. Platte spuitmand met martelspeoe. 

4.3.3 Onderpompen bij afwijkende hoogten van ondervoegen 

De ontwerpmaat van de ondervoeg is 20 mm met een marge van ± 10 mm. In theorie kon de 
hoogte van de ondervoeg variëren van 10 mm tot 30 mm. Tiidens het observeren ziin er ook 
uitzonderliik grotere afwiikingen in hoogtes voorgekomen, variërend van nagenoeg nihil door een 
plaolselqk te hoog gestorte betonvloer tot een ondervoeg van bqno 5 cm. Met de gekozen afmetingen 
voor de plotte spuitmond zal de kans aanwezig blqven dot een ondervoeg loch te klein blqkt te ziin 
voor de spuitmond. Voor deze ondervoeg zal in het werk een uitzondering moeten worden gemaakt 
voor het onderpompen. Met het definitief ontwerp wordt getracht de fysieke overbelasting weg te 
nemen, zodat deze voldoet aan de norm volgens Peereboom. Volgens het stoplichtmodel van 
Peereboom blqft de fysieke belasting binnen het groene gebied indien de grens voor ongunstige 
werkhoudingen, < 24 keer per uur en/of < 5 minuten per uur, niet wordt overschreden . 

56 



Het Onderpompen van Prelab Wondelementen 

5. Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

In dit afstudeerproject is onderzoek verricht naar de fysieke overbelasting bij het onderpompen en 
afwerken van prefab wandelementen. Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat de huidige 
werkhouding negatieve fysieke gevolgen heeft voor de rug, het hoofd en de benen van een spuiter. 

Ter preventie van een fysieke overbelasting op een spuiter is een hulpmiddel ontworpen om het 
onderpompen en afwerken op een Arbo-verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Uit toetsing van 
het hulpmiddel blijkt dat het onderpompen met het ontworpen hulpmiddel plaats vindt zonder fysieke 
overbelasting . Hiermee is de doelstelling van dit afstudeerproject behaald. 

5.2 Aanbevelingen 
Het ontworpen hulpmiddel maakt het mogelijk voor de spuiter om in een slaande werkhouding te 
kunnen onderpompen. Alleen is het hulpmiddel nog niet gereed voor veelvuldig gebruik in de bouw. 
Aangezien de vormgeving van het hulpmiddel zich nog in de kindervoelen bevindt, verdient het de 
aanbeveling om dit model verder uil te werken. De vormgeving van het model van het hulpmiddel 
kan bijvoorbeeld verfijnd worden in samenwerking met een ergonoom. Er zou bijvoorbeeld gekeken 
kunnen worden naar de vorm van de handgrepen. 
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Bijlagen 1: 
SADT-schema Montageproces Prefab Wandelementen 
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Het Onderpompen von Prelob Wondelementen 

Bijlage 11: 
Schematische weergave van het onderpompen van een prefab wandelement in de huidige situatie 
(bovenaanzicht van een ondervoeg) . 

wapeningstek Vulrichting von mortel in de voeg 

ei"'~_,.,,~~ "j -------
polystyreen-bond .. L 

Storls!luotie: een lege voeg. 

2 

3 

5 

6 

tf' 

·0· 

~ , -

Voeg gevuld met mortel 

· 0 · 
I I I o 

AMerken ;;~·;;~~-;;~;een voegsp~k;r· .. ... - - - .. .__"_ -

Eindsduotie: volled1g gevulde en afgewerkte voeg. 

................ _,_~ ·-f-~~~-~-t-~ von kozijn , .. I 

8 

9 

10 
I 

··-

11 

12 

13 

14 

·0 

15 

!-·- --·-·-·- ·-- ·-·- ·-·--' 
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Bijlage 111: 
T b I T"'d b h a e lil e oren e 11 e n d b" h t 0 d erzoe lil 

Mctmg Wondmerlc Ti1dsduur [mm:ssj lengte wond [m1J Snelhe1d per ml 

OnderfX)mpen Afwerken Onderpompen Afwerken 

GEVElWANDEN 

I 80301 4:32 3:13 7,485 0:36 0:25 

2 80303 6 :05 8:06 7,185 0:50 1:07 

3 80305 4:46 4:03 7,185 0:39 0.33 

4 80307 ~: 11 2:53 7,185 0·34 0 :24 

5 80309 2:52 0 :00 4,485 0:38 0 :00 

6 80306 ~ : 10 ~ :53 7, 185 0:34 0:40 

7 GC26 3: 15 4:26 3,584 0:54 I: 14 

8 00335 4:20 5:42 7, 185 0:36 0 :47 

9 Y823 5 :05 2:52 7,180 0:~2 0:23 

10 Y824 1:58 0:00 2,370 0 :49 0 ·00 

11 80308 1:58 1:23 3,586 0:32 0 :23 

12 8031 0 1:50 0:5 1 4,485 0.24 0: IJ 

13 80312 5 :04 5:08 7,185 0:42 0:42 

14 80314 4:57 5.01 7,585 0:39 0:39 

15 80331" ~; 11 0:53 7,185 0:34 0 :07 

16 80333" 4:55 0:48 7,185 0:4 1 0:06 

17 80335 3 :25 3:24 7,185 0:28 0 :28 

18 80332"" 13:<4 5:05 7, 185 1:54 0:42 

19 80334"" 13: 43 3:22 7,185 1:54 0 :28 

20 80336"" 16:22 3:42 7, 185 2:16 0:30 

21 80351 4:37 9 00 7, 185 0:38 1: 15 

22 80353 5:51 2 .5 1 7,485 0:46 0:22 

23 80344 4: 19 2:04 7,185 0:36 0 ·17 

24 803~6 6.20 2:46 7, 185 0:52 0 :23 

25 90350 7:39 6:29 7,185 1:03 0:54 

26 90338 4:45 1:d4 7,185 0 .39 0: 14 

27 90354 5:01 2:06 7,485 0:40 0 :1 6 

28 Y84~ 7: 13 0 :00 5,970 1:12 0:00 

29 Y843"" 10:05 1:21 7,180 1:24 0 : 11 

30 Y842 7:02 1:12 5,380 1:18 0 : 13 

31 Y84 1 5:53 1:17 4,170 1:24 0 : 18 

l gcrn loiool 5:48 3:26 0:53 0 :36 

Tgcm,.QD""ai 4:41 3 :42 0:45 0:33 

(~1."/"1 

l(fRMVANOEN 

32 Kernwand AS4 I :37 3:59 1,500 1:04 2:39 

33 Kernwond A54 1:26 0 :00 1,500 0 ·5 7 0 :00 

34 Kernwand t\54 1:00 0 :00 1,500 0:40 0:00 

35 Kemwond 1\54 1: lt O:CO 1,500 0:49 0 :00 

36 Kernwond AS2 7 0:43 0:00 1,500 0:28 0:00 

37 Kemwand AS2 1 1: 10 0:00 1,500 0:46 0 :00 

38 Kernwond AS2 7 0:37 0 :38 1,500 0:24 0:25 

39 Kemwond A527 0:32 0 :28 1,500 0:2 1 0: 18 

Tgem.loom 1:02 1:41 0:41 1:07 

ondervoeg afgewerkt door 2 perwnen tegelqk 

•• sn"olle ondervoeg 
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Bijlage IV: 
Observatieformulier, behorende bij het Onderzoek Fysieke belasting. 
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