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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeerverslag 'De ontwikkeling van systeem voor de realisatie van drukschotten'. 
Het afstudeerverslag is uitgevoerd ter afsluiting van de masterstudie 'Architecture, building and 
planning ', afstudeerrichting Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Aan 
het resultaat is een traject voorafgegaan van participerend observeren, onderzoeken en ontwerpen . 
Het eindresultaat is uitgewerkt in het 'Handboek drukschotten' dat als extern document bij het 
eindverslag is toegevoegd . Oit 'Handboek drukschotten' kan ook als zelfstandig document warden 
gelezen. 
Mijn afstudeeropdracht is uitgevoerd bij gastbedrijf BAM Utiliteitsbouw regio Oost. Het project Carre 
dat is uitgevoerd op de Universiteit Twente in Enschede heeft als onderzoeksproject gediend. 

Het afstuderen is voor mij een zeer leerzame periode geweest. Naarmate het traject vorderde bleek 
hoeveel uitvoeringstechnische raakvlakken het onderwerp drukschotten heeft. Verscheidene personen 
vroegen zich openlijk af hoe ik kon afstuderen op een dergelijk specifiek onderwerp, dat slechts een 
gering deel uitmaakt van het totale bouwproces. In de praktijk is het tegendeel gebleken. De variatie 
aan uitvoeringsgerelateerde invalshoeken die invloed hadden op een specifiek 'klein' onderdeel, 
maakte het juist des te interessanter. Te denken valt hierbij aan constructieve aspecten, 
installatietechnische aspecten , montageprocessen, bouwfysische aspecten en kosten. 
Gedurende het afstudeertraject kwam de samenhang tussen de verschillende invalshoeken duidelijk 
naar voren. Kenmerkend was dat keuzes op het gebied van de ene factor verstrekkende gevolgen 
konden hebben voor een andere factor. Er is getracht een balans te vinden waarbij alle factoren 
integraal werden geoptimaliseerd. 

Ten aanzien van de drukschotten is mij opgevallen dat de keuze ervoor erg projectafhankelijk is. 
Drukschotten zouden moeten warden toegepast op relatief grate projecten, waarbij sprake is van veel 
repetitie en grate hoeveelheden. Ook is van belang dat in het ontwerp grotendeels rechte 
aaneengesloten delen zijn opgenomen. Ten slotte is de dichting van het gebouw essentieel. Wanneer 
het gebouw vroeg wordt gesloten, zijn complete scheidingswanden, tijdtechnisch, kostentechnisch en 
constructietechnisch gunstiger dan drukschotten . 

Afsluitend een woord van dank voor personen die mij hebben geholpen bij de totstandkoming van dit 
rapport. Ten eerste voor mijn gastbedrijf BAM Utiliteitsbouw regio Oost en in het bijzonder de mensen 
die mij hebben begeleid Frances Swets, Dick van Wijk en Ivar Beukers. Daarnaast bedank ik de 
personen die mij hebben ondersteund bij het onderzoek, Ohr. Sander van der Meijden van BAM 
Advies&Engineering, Ohr. John Bakker van Verwol Projectafbouw B.V. en Ohr. Cees Faay van Faay 
Projecten B.V.. Ook wil ik mijn begeleiders namens de TU/e, Peter van Hoof en Eric Vastert hartelijk 
danken voor hun begeleiding en adviezen. Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun 
ondersteuning. 

Niek Nijenhuis 
Hengelo, 2010 
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Samenvatting 
Een drukschot is een bouwkundig element dat bestaat uit een frameconstructie welke is voorzien van 
dubbelzijdige beplating en daartussen isolatie. Drukschotten warden opgehangen aan de vloeren 
en/of balken van de betonconstructie. Nadat de drukschotten zijn gemonteerd is het mogelijk om aan 
de onderzijde scheidingswanden of kozijnen te monteren. In dat geval krijgt het drukschot een 
ruimtescheidende de functie. 

De voornaamste reden voor het toepassen van drukschotten is een verkort interval tussen ruwbouw 
en afbouw. Vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt is het van belang om een efficiente werkvolgorde van 
verschillende activiteiten aan te houden. Een van deze uitvoeringstechnische aspecten (met 
betrekking tot de werkvolgorde) is het monteren van de wanden v66rdat de installaties worden 
aangebracht. Een omgekeerde werkvolgorde zou immers het aanbrengen van de wanden random de 
installaties erg arbeidsintensief maken en er zouden zichtbare zaagsneden ontstaan. 
Een nadeel van scheidingswanden is echter dat ze pas aangebracht kunnen warden als de gevel 
wind- en waterdicht is. Drukschotten kunnen (mits voorzien van de juiste materialen of bescherming) 
eerder aangebracht warden. Het gevolg is dat de installaties die erdoor moeten warden gevoerd in het 
bouwproces naar voren geschoven kunnen warden. Er ontstaat hierdoor een korter interval tussen 
ruwbouw en afbouw. 
Een andere reden voor het toepassen van drukschotten is de vrijheid van montage voor de 
installateur, omdat geen obstakels op de vloer aanwezig zijn. Ook krijgt de opdrachtgever de 
flexibiliteit om willekeurig wanden I kozijnen onder de drukschotten te plaatsen of juist te verwijderen 
zonder dat het de installaties aantast. 

Op Carre is een drukschotsysteem toegepast waarbij een te lange montagetijd, te hoge kosten en een 
te lage maatnauwkeurigheid is opgetreden . Dit werd grotendeels veroorzaakt door de doorvoer van 
een behoorlijke hoeveelheid installaties. Vanuit deze problematiek is een afstudeerdoelstelling 
opgesteld, die luidt: 

"Het ontwerpen van een drukschotsysteem waardoor willekeurig installaties gevoerd kunnen warden." 

Om de eisen in kaart te brengen waaraan het te ontwerpen systeem moet voldoen is het op Carre 
toegepaste systeem onderzocht op basis van de gerealiseerde maatnauwkeurigheid, de 
montagesnelheid en de kosten. Vervolgens is onderzocht welke waarden met betrekking tot deze 
factoren reeel zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor elk van de factoren een hogere 
waarde reeel en dus haalbaar is. In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en reele waarden 
weergegeven. 

Gerealiseerd Ree el 
Maatnauwkeurigheid 1. +/- Bmm 1. +/- 5mm 

2. +/- 14mm 2. +/- 10mm 
Montagesnelheid 0,76m'/u 2m'/u 
Kosten €250,40 €163,80 

Met betrekking tot de maatnauwkeurigheid is onderscheid gemaakt in de afwijking ter plaatse van de 
aansluiting met een hoek van de betonconstructie (1) en de afwijking op de overige posities (2). 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn voor het ontwerp uitgangspunten en een programma van 
eisen opgesteld. De uitgangspunten zijn afgeleid van de op Carre geldende voorwaarden. Als 
onderdeel van de uitgangspunten is een principeplattegrond opgesteld. Deze plattegrond fungeert als 
uitgangsmodel voor het ontwerp. In dit uitgangsmodel zijn de meest voorkomende positionele 
kenmerken opgenomen. 
De vereiste kwaliteit van het systeem is ingekaderd door het programma van eisen . Hierin zijn de 
eisen opgenomen waarbinnen het systeem uitgevoerd moet kunnen warden ten aanzien van de 
maatnauwkeurigheid, montagesnelheid, kosten, constructie, bouwfysica en veiligheid. 
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Bij de ontwikkeling van het drukschotsysteem is een trechteraanpak gehanteerd. Hiermee wordt 
bedoeld dat eerst op abstractieniveau is ontwikkeld en vervolgens steeds gespecificeerder naar een 
eindontwerp is toegewerkt. In de ontwerpaanzet is ontwikkeld op basis van een aantal 
ontwerpvariabelen met gerelateerde, optionele systeemkenmerken. Uit de meest kansrijke 
combinaties van systeemkenmerken zijn een aantal varianten naar voren gekomen. Aan de varianten 
zijn arbitrair scores toebedeeld, op basis van het programma van eisen. De variant met de hoogste 
score is vormgegeven. 

De geselecteerde variant is vormgegeven in het 'Handboek drukschotten'. Hierin is het ontwikkelde 
systeem in 4 delen uiteengezet. De producttekeningen , het materiaalgebruik, het materieelgebruik en 
het proces. 
Het systeem is gebaseerd op een staalconstructie met kolommen en liggers. De staalkolommen 
warden aan de vloer opgehangen en aan de onderzijde verbonden door de liggers. Er wordt een 
constructieve plaat toegepast die aan de bovenkant aan de betonconstructie wordt gefixeerd en aan 
de onderkant aan de ligger. Op deze wijze ontstaat een als geheel stabiele constructie, waarbij sprake 
is van een vrije doorvoerbaarheid van de installaties. Er zitten namelijk geen constructieve delen 
tussen de beplating. 

De essentie van het systeem is in een zin te omschrijven. Door het toepassen van een minimaal 
aantal, betrekkelijk eenvoudig te monteren en constructief hoogwaardige materialen, kunnen een 
relatief snelle montage en lage arbeidskosten gehaald warden. De hogere materiaalkosten die 
hierdoor ontstaan, warden door de lagere arbeidskosten gecompenseerd. 
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1. lnleiding 
Dit hoofdstuk geeft een introductie op het afstudeeronderwerp. Er is toegelicht waarom voor dit 
onderwerp is gekozen, wat een drukschot inhoudt en waarom deze in gebouwen warden toegepast. 
Oak is een analyse van het probleem opgenomen, waaruit de afstudeerdoelstelling volgt. Ten slotte is 
de opbouw van het vers/ag uitgewerkt met de indeling van de hoofdstukken en de inhoudelijke 
vormgeving. 

1.1 Aanleiding 
In de aanloop naar het definitieve afstudeeronderwerp zijn op het project Carre drie processen 
geobserveerd . De montage van prefab wanden, de montage van klimaatgevels en de montage van 
drukschotten. Uit de observaties en gesprekken met BAM is gebleken dat de drukschotten het 
grootste probleemgebied vormde. Om die reden is besloten het toegepaste systeem op Carre te gaan 
onderzoeken. 

Naast het gebruik van drukschotten op Carre, kiezen architecten er vaker voor om drukschotten in het 
ontwerp op te nemen. De verwachting is dat oak in de toekomst regelmatig voor deze oplossing wordt 
gekozen. De beperkte huidige kennis en beheersbaarheid van het onderwerp blijkt het een gegronde 
aanleiding de ontwikkeling van een drukschotsysteem als afstudeeronderwerp te 
kiezen . 

1.2 Wat zijn drukschotten 
Het op Carre toegepaste drukschot is een bouwkundig 
element dat bestaat uit een frameconstructie, welke is 
voorzien van dubbelzijdige beplating, waartussen isolatie 
is geplaatst. Drukschotten warden opgehangen aan de 
vloeren en/of balken van de betonconstructie. 
Nadat de drukschotten zijn gemonteerd, is het mogelijk om 
tegen de onderzijde scheidingswanden of kozijnen te 
monteren . In dat geval krijgt het drukschot een 
ruimtescheidende de functie (figuur 1.1 ). 

De materiaaltoepassing en samenstelling van de 
elementen is afhankelijk van een aantal factoren: 

esthetische factoren; 
bouwfysische factoren; 
uitvoeringstechnische factoren. 

Figuur 1. 1: Foto van een aantal 
drukschotten, dee/s voorzien van metal 
stud profielen. 

De esthetische factoren hebben betrekking op het ontwerp van de architect. Deze bepaalt de 
afmetingen en indeling van de drukschotten, wat gevolgen heeft voor de constructieve samenstelling 
en de materiaaltoepassing voor het element. 
Oak bepaalt de architect bijvoorbeeld of sprake is van afgewerkte gipsplaten, zichtwerkbeplating of 
dat tegen de onderzijde van het drukschot een systeemplafond wordt toegepast, waardoor extra 
hulpconstructies (waaronder stabiliteitsvoorziening) uit het zicht weggewerkt kunnen warden en er 
andere eisen aan de zichtzijde van de beplating warden gesteld. 

Onder de bouwfysische factoren vallen voornamelijk brandeisen en geluidseisen. Om aan deze eisen 
te voldoen dient rekening gehouden te warden met de bouwfysische kenmerken van materialen en de 
afdichting van aansluitingen en doorvoeringen. 
Daarnaast dient ook rekening gehouden te warden met de uitzetting, krimp of zwelling van materialen 
als gevolg van temperatuurverschillen of luchtvochtigheid. 
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De uitvoerende partij heeft met de keuze van de uitvoeringsmethode ook invloed op de 
materiaalkeuzes en samenstelling van het element, zoals de keuze voor prefab elementen of de 
vervaardiging in het werk, het te gebruiken materieel en de arbeidsinzet. 
Tevens is de uitvoering van andere bouwdelen van het project van belang voor de drukschotten. Zo is 
het gebruik van vochtbestendige beplating noodzakelijk wanneer de gevel nog niet wind- en 
waterdicht is en hangt de montagesnelheid af van activiteiten die in relatie staan met de montage van 
drukschotten . 

1.3 De functie van drukschotten 
Drukschotten warden meestal toegepast in utilitaire projecten waarin veel installaties voor komen, 
zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en laboratoria. De grate hoeveelheid installaties is dan ook 
vaak de aanleiding voor architecten en opdrachtgevers om gebruik te maken van drukschotten. 

De voornaamste reden voor het toepassen van drukschotten is een verkort interval tussen ruwbouw 
en afbouw. Vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt is het van belang om een efficiente werkvolgorde van 
verschillende activiteiten aan te houden. Een van deze uitvoeringstechnische aspecten (met 
betrekking tot de werkvolgorde) is het monteren van de wanden v66rdat de installaties warden 
aangebracht. Een omgekeerde werkvolgorde zou immers het aanbrengen van de wanden random de 
installaties erg arbeidsintensief maken en er zouden zichtbare zaagsneden ontstaan. 
Een groat nadeel van het monteren van veel scheidingswanden, zoals metal studwanden of 
systeemwanden, is dat ze pas aangebracht kunnen warden nadat de ruimte wind- en waterdicht is. Bij 
drukschotten is dit niet altijd het geval. Doordat ze aan de constructie opgehangen warden, is er geen 
contact met water dat normaliter op de vloeren blijft liggen. Het gevolg is dat de drukschotten 
aangebracht kunnen warden, kort nadat de betonvloeren zijn gerealiseerd. De installaties kunnen 
vervolgens ook in een eerder stadium warden gemonteerd. Figuur 1.2 geeft een schematisch 
overzicht van het verkorten van het interval tussen ruwbouw en afbouw als gevolg van het toepassen 
van drukschotten. 

1 Start ruwbouw re bouwlaag wind- Bouwtijd 
en waterdicht 

WEERGAVE BOUWVOLGORDE ZONDER TOEPASSING DRUKSCHOTTEN 

•• - -
Interval ruwbouw - afbouw ->e -

Interval ruwbouw - installaties 
,. 

"" I .... 
I "" 

WEERGAVE BOUWVOLGORDE MET TOEPASSING DRUKSCHOTTEN 

1A 

Interval ruwbouw - afbouw 

Interval ruwbouw - installaties 
I I 
I 

•• 
~-

L& -... .. 

•••= Scheidingswanden 
: lnstallaties 

- -.... 

•••= Drukschotten 

Figuur 1.2: Schematisch overzicht met een vergelijking van de interval/en tussen de situatie zonder de 
toepassing van drukschotten en de situatie met toepassing van drukschotten. 
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In de figuur is een voorbeeld genomen van een gebouw dat bestaat uit 5 bouwlagen. Er is een 
schematische bouwplanning weergegeven van de situatie zonder drukschotten en een van de situatie 
met drukschotten. In beide gevallen wordt gelijktijdig gestart met de ruwbouw (rode balken). In de 
situatie zonder drukschotten is te zien dat begonnen wordt met de afbouw (scheidingswanden) 
wanneer de eerste bouwlaag wind- en waterdicht is. Daarna warden vervolgens de installaties 
aangebracht. 
Met de montage van de drukschotten (groene balken) wordt echter al begonnen wanneer de tweede 
laag van het betonskelet wordt gemaakt. Hierdoor is het interval tussen start ruwbouw en start afbouw 
sterk ingekort en kunnen de installaties (gele balken) eerder warden gemonteerd. De 
scheidingswanden kunnen, net als bij de toepassing zonder drukschotten, warden gemonteerd op het 
moment dat de betreffende verdieping wind- en waterdicht is. De installaties zijn dan echter al 
gemonteerd. 
Opgemerkt dient te warden dat bij het monteren van drukschotten in een niet wind- en waterdichte 
ruimte rekening gehouden moet warden met lekwater en een hogere vochtigheidsgraad in de ruimte, 
waardoor de drukschotten aangetast kunnen warden. Het toepassen van vochtbestendige of 
vochtwerende materialen zou hier een oplossing voor kunnen zijn . Tevens zouden de elementen 
afgeschermd kunnen warden. 

Het toepassen van drukschotten heeft behalve voor de aannemer ook voordelen voor de installateur. 
Doordat de vloer ten tijde van de installatiemontage vrij is van obstakels kan de installateur zich 
ongehinderd door de ruimte bewegen. Dit komt ten eerste de mobiliteit van de installateur ten goede 
en daarnaast kan de installateur langere leidingen en kanalen in een keer aanbrengen, waardoor 
sneller gemonteerd kan warden. Voor de aannemer/onderaannemer is het voordeel dat de kans op 
beschadiging van de wanden (of profielen die in de wanden warden toegepast) aanzienlijk kleiner is. 

De laatste reden heeft betrekking op de flexibiliteit in verband met de toekomstige gebruikersfunctie 
van het gebouw. In het ontwerp van Carre zijn drukschotten opgenomen waar geen wand of pui onder 
wordt gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk om in een latere fase alsnog wanden/puien onder de 
drukschotten te monteren of juist te verwijderen. De installaties vormen dan geen belemmering, al 
dient vooraf wel rekening gehouden te warden met de inrichting van de installaties bij een eventueel 
toekomstige wijziging van de ruimtes. 

1.4 Drukschotsysteem Carre als referentie 
Het analyseren en hierdoor verschaffen van inzicht in de drukschotten begint met het in kaart brengen 
van de structuur (Siers 2004 ). De analyse resulteert in een technische inrichting en vormgeving van 
het drukschot, welke een beeld geeft van het product, ofwel de situatie van de drukschotten na 
montage (productstructuur). Vervolgens wordt ook de structuur van het proces onderzocht, welke de 
inrichting tijdens de montage omschrijft (processtructuur) . De omschrijving van het proces omvat 
ondermeer de activiteiten, de volgorde van de activiteiten en de benodigde middelen als informatie, 
materiaal, arbeid en materieel. 
Gesteld kan warden dat in het product naar voren komt WAT er is gebouwd en het proces laat zien 
HOE dit tot stand is gekomen. 

1.4.1 Productstructuur 

Op Carre is gekozen om de drukschotten volledig te prefabriceren en in het werk aan te brengen. Het 
element bestaat uit een houten frameconstructie, waarbij in de boven en onderregel sponningen zijn 
opgenomen. Tussen de stijlen is glaswolisolatie geplaatst. De buitenkant is voorzien van 
gipskartonbeplating aan de binnenzijde en melamine op spaanplaat aan de buitenzijde. 
Het element hangt aan het ruwbouwplafond met behulp van een stelregel die vooraf is uitgezet en 
gemonteerd . Deze regel fungeert dus als aanslag maar ook als bevestigingsmateriaal. In de spanning 
van de bovenregel is een plaatje opgenomen met een schroefhuls waarin een draadstang is gedraaid. 
Deze draadstang leidt door het drukschot en met behulp van een stelmoer hangt het drukschot aan de 
draadstang. 
Figuur 1.3 geeft een afbeelding weer van een gemonteerd drukschot en figuur 1.4 betreft een 
aansluitdetail van het drukschot dat op Carre is toegepast. 
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het project Carre. 
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Figuur 1.4: Dwarsdoorsnede van het 
drukschot op Carre. 

Het drukschot dat is toegepast op Carre is gemonteerd aan een vooraf bevesti 
stelregel hangt onder de vloer of betonnen balkbodem. 
Behalve als bevestigingsmiddel dient deze stelregel als 
aanslag voor het drukschot in diepterichting. Op de 
maatvoeringstekening staat de positie van de drukschotten 
weergegeven, waarop te zien is waar de uitzetlijnen moeten 
komen. 
Voor de uitzetlijnen waaraan de stelregels zijn gemonteerd, 
is een laserwaterpas toegepast, die vanaf de vloer de lijnen 
naar het plafond verklikt. Het laserwaterpas wordt gericht op 
twee markeringen op de vloer en door de roterende werking 
geeft de laser een markering aan op de onderkant van de 
bovenliggende kanaalplaten of balkbodem. Door eerst twee 
punten aan de einden van de positie van de stelregel met Figuur 1.5: Overzicht van gemonteerde 

stelrege/s. 
potlood af te tekenen en vervolgens hiertussen met een 
smetlijn te markeren is de positie van de stelregel bepaald. 
Na het uitzetten van de markeringen, zijn de stelregels bevestigd. Het bevestigen vindt plaats met 
behulp van rolsteigers en een steun om de stelregels vast te klemmen tegen het plafond. Wanneer 
deze geklemd zitten zijn ze tijdelijk gefixeerd, waarna de gaten voor de ankers in het beton door de 
bestaande gaten in de stelregel zijn geboord. Ten slotte zijn de stelregels vastgezet, door de ankers 
met een slagmoersleutel aan te draaien (figuur 1.5). 

Gelijktijdig met het uitzetwerk zijn de drukschotten geprefabriceerd. Hiervoor zijn de gegevens van de 
drukschotten zoals hoeveelheden, afmetingen en materiaalsamenstellingen, doorgegeven aan de 
timmerfabriek, waar de drukschotten zijn geprefabriceerd. Dit gebeurt onder geconditioneerde 
omstandigheden, zodat ze in hoger tempo en maatvaster kunnen warden geproduceerd dan wanneer 
ze in het werk zouden warden gemaakt. Er is met montagetafels gewerkt waarin vaste mallen zitten 
die de positie van de stijlen en regels van het frame borgen (figuur 1.6). De beplating kan vervolgens 
aangepast warden op de afmetingen van het frame. Gipsbeplating wordt afgesneden en kan warden 
bijgeschaafd wanneer de platen zijn gemonteerd. De houten beplating wordt machinaal op maat 
gemaakt en garandeert zodoende een hogere maatnauwkeurigheid dan wanneer dit handmatig zou 
gebeuren. 
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De drukschotten zijn vervolgens op pallets met 
vrachtwagens naar de bouwplaats getransporteerd. 
Eenmaal op de bouwplaats zijn ze met een verreiker in het 
gebouw gehesen door geveldoorvoeren, zodat de 
drukschotten op de gewenste verdieping komen te staan, 
van waaruit ze verder zijn verdeeld naar de montageplaats. 

De eerste handeling voor het monteren van het element is 
het ophangen van de draadstangen, welke eerst zijn 
gedraaid in de schroefhulzen die zijn bevestigd aan de 
stelregel. Vervolgens zijn de draadstangen vastgezet door 
een ring en moer vast te draaien tegen de stelregel. 
Het drukschot is na transport op een lift geplaatst, welke het 
drukschot tegen de stelregel kan hijsen. Hierbij is een 
persoon verantwoordelijk voor het opdraaien van de lift en 
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Figuur 1.6: De frames zijn 
geprefabriceerd m.b. v. een ma/ op een 
werktafel. 

twee anderen voor het zorgen dat het drukschot niet van de liftvork valt en dat de draadeinden door 
kunststof leidingen geleiden (figuur 1.7). De lift is opgedraaid totdat het drukschot tegen de stelregel 
komt en tegen het naastgelegen referentieobject. De kunststof leidingen zijn daarna verwijderd 
aangezien ze geen functie meer hebben. 
De drukschotten hangen nu nag niet in gewenste positie. 
Hiervoor moeten ze zowel in hoogterichting als in 
langsrichting gepositioneerd en gefixeerd warden. Dit 
geschied door dezelfde handeling. In hoogterichting is 
gebruik gemaakt van de moeren aan de onderkant van het 
element. Door op gewenste hoogte een roterende laser 
horizontaal uit te richting is bepaald of de moer omhoog of 
juist omlaag gedraaid dient te warden. Doordat het element 
aan de moeren hangt is het element in gewenste positie oak 
direct gefixeerd. 
In langsrichting is het van belang het drukschot zo strak 
mogelijk tegen het naastliggende element te krijgen. Een 
timmerman tikt met een hamer en klos tegen de zijkant van 
het element, terwijl een aanwijzer aangeeft of de timmerman 
aan de onderkant, in het midden of aan de bovenkant van 

Figuur 1. 7: Ophijsen van de lift en 
ge/eiden door de kunststof leidingen. 

het element moet tikken. Wanneer het element is gefixeerd kan de lift warden verwijderd en de 
draadstangen afgeslepen. 
Figuur 1.8 toont het SADT-schema dat het proces van het drukschotmontage op Carre weergeeft. 
Het volledige schema is weergegeven in bijlage 1.1 Daarnaast is een complete omschrijving van de 
montage op Carre in combinatie met het doorvoeren van installaties te vinden in bijlage 1.2. 

Drukschotoverzichl 
(met urtzetmaten) 

,-='-'D'-"•ta=.;r =.;bovenaansluitmg 

Betoncasco 

1 Rolsleiger I Trap 
1 Roterende laser 
1 Abtandsmeter I 
rolmaat 
1 Smetkoord 

A 

2 Maatvoerders 

Betoncasco 
Stelrege! 
Ankers 1 Rolsteigerf trap 

1 Boor 
1 Slagmoersleutel 

Drukschotove<Zicht 
Detail bovenaansluihng 

Bouwplaalsinnchtmg 
Route 
Bouwlocatie 
Laadllosplan 

Drukscho! op 
verwerkingsplaats 

Drukschotoverzicht 
Montage-mstructies 

MONTAG! " 
VOORBEREIDEN Drukschotovenicht 

Montage-ins1rucbes 

~~~---'·~ 0o%k~::~;l:~~~d ,-DR-U~KS-C-HD-T~ 
POSITIONEREN 

/-~~~ 

Produd1nlormabe 

Drukscho! 

1 Boormachine 
1Lift 
Hulpleid1ngen 
1 Rolsteiger 

Draadstangen aan stelregel i::F ge~~;;:~!rd 
3 Timmerlieden 1 Lift 

1 Rolsteiger 3 Tirl'Vl)erlieden 

1 Werktafel 
1 Zaagmachine 
1 Nageltacker 

2 Timmer11eden 

1 Vrachtwagen 
Pallets 
1 Verreiker 
1 Pal!etwagen 
1 Verrijdbare bok 

1 Chauffeur 
2 Laders 
2 Lossers 

1 Sleeksleutel 

1 Bestuurder verre1ker 
1 Aanpikker 
1 Afp1kker 
2 Transporteurs 

Fiquur 1.8: SADT-schema van het montaqeproces op Carre. 
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1.5 Alternatieve systemen 
Op het ROC Technovium in Nijmegen zijn drukschotten toegepast, welke volledig in het werk zijn 
vervaardigd. Het frame bestaat uit een houten bovenregel waaraan een stalen U-profiel is 
gemonteerd. Tussen de flenzen van dit U-profiel zijn vervolgens houten tussenstijlen geplaatst. Oak 
aan de onderzijde zit een U-profiel dat met de flenzen aan de stijlen is bevestigd. Aan de onderzijde is 
tevens een regel tegen het U-profiel gemonteerd. 
Tussen de stijlen is isolatie opgenomen en de beide zijden zijn voorzien van gipsbeplating. Doordat de 
boven en onderregel breder zijn dan de U-profielen en tussenstijlen zitten de gipsplaten tussen de 
boven en onderregel en tegen de stalen profielen en tussenstijlen. De buitenzijde is zichtwerk, 
waarvoor een wit gelakte en vochtbestendige l\t1DF plaat is toegepast. 
Onderstaande figuren 1.9 en 1.10 tonen een afbeelding en aansluiting zoals toegepast op het ROC 
Technovium. Een uitwerking van het montageproces van dit systeem is weergegeven in bijlage 1.3. 

Figuur 1.9: Afbeelding van een gemonteerd drukschot op 
het project ROG Technovium. 

: 

' ~ _\, ...... 

'\ 
\· I 

..._ \ I 
\f _._ 

Figuur 1.10: Dwarsdoorsnede 
van het drukschot op ROG 
Technoium. 

FAAY Projecten B.V. heeft een ander type prefab drukschot ontwikkeld als op Carre. Onder 
geconditioneerde omstandigheden is een frame gemaakt dat bestaat uit, aan de bovenzijde en 
onderzijde een stalen profiel, daartussen steenwol isolatie en een beplating van gipsvezelbeplating. 
De fixatie aan het plafond is gerealiseerd met behulp van een balk waaraan de beplating is 
gemonteerd of met behulp van 2 stalen plafondstrips. Deze plafondstrips hebben een binnenbreedte 
ter grootte van de plaatdikte, zodat de beplating ertussen past. Door middel van schroeven door de 
flenzen van het profiel en de beplating hangt het profiel aan het bouwkundig plafond. Ten behoeve 
van de stabilisatie zijn plaatselijk tussen de elementen stalen stabilisatiekokers geplaatst. 
In de figuren 1.11 en 1.12 is het FAA Y prefab drukschot weergegeven. Figuur 1.11 geeft een 
afbeelding weer met de montage aan een balk en figuur 1.12 is een tekening voor montage aan 2 
stalen plafondstrips. 
FAAY Projecten B.V. heeft zelf aangegeven het prefab drukschot tot op heden alleen te hebben 
toegepast bij projecten waarin het element buiten zicht is geweest en de mogelijkheid bestond om 
schoren toe te passen. De uitvoering met stabilisatiekokers is derhalve nag niet eerder toegepast. 
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1.6 Probleemgebied 
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Figuur 1.12: Dwarsdoorsnede van 
het FAA Y prefab drukschot. 

Op Carre hebben de drukschotten geleid tot diverse problemen in de uitvoering en na realisatie . In 
figuur 1.13 zijn oorzaken van deze problemen onderverdeeld in de invloedsfactoren montagetijd, 
maatnauwkeurigheid, bouwfysische eigenschappen, belemmering door installaties en communicatie. 
(in bijlage 1 .4) is een grater exemplaar van het schema opgenomen ). 

Onderaannemar ta laat 
in hat proces betrokken 

Ongeplande 
herstetwerkzaamheden 
(door fouten of als 
gavolg van verkearde 
bouwvolgorde) 

lnefftc69nte taakverdeling 

Onjulsta lavarvolgorde 
drukschotten 

Va,.eerd& werkvolgorde 

Oraad•tangan door element 

Tamparatuurwlssefing 
veroorzaakt 
krlmp an/of ultzettlng 

Schranken 
element 

Gean goede stelmogelijkheid in diepterichting 

Prefab passtukk•n 
pasnn vaak nlel 

Onvoldoende vaardige 
tlmmerlieden 

I Monteurs I Tlnvnerlleden 
14--L---~---"--functioneren nlet naar 

behoren 

Slechte communicatle 
door buHenlands tlmmerlieden 

Geen goede afstemmlng 
tussen instalfateur 
en onderaannemer 
tljdens uttvoering 

Houten beplatlng 
gaat krimpen en/of 
ultzetten blj 
temperatuurwlssellng tar plaatse van doorvoer '-~---

lnstructles hoofdaannemer naar 
14----,...--onderaannemer onvoldoende 

lnstallalies 

Beplatlng kan 
1+---r~~slecht tegan 

vocht 

Geen goede afspraken 
tusaen lnatallateur 
en hoofdaannemer 
bij ontwerp 

Houten stljlen an regals 
14-----"'-~l•r plaatse van doorvoer 

lnstallatles 

Onvolledlge lnstructies 

Feedback uitvoering naar 
wertr.voorbereiding onvoldoende 

Figuur 1. 13: Oorzaak-1 gevolgschema met oorzaken voor het niet voldoen van het drukschotsysteem. De 
oorzaken zijn onderverdeeld in 5 inv/oedsfactoren . 
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Van de in het schema opgenomen invloedsfactoren zijn de factoren montagetijd en 
maatnauwkeurigheid uitvoeringstechnisch van aard. De belemmering door installaties en de 
communicatie hebben overheersend organisatorische oorzaken en de bouwfysische eigenschappen 
hebben grotendeels invloed op afdichtingen en bouwfysische eigenschappen van materialen. 
Besloten is om in deze afstudeeropdracht de uitvoeringstechnische aspecten als kernprobleem te 
beschouwen. Daarom zijn in het vervolg van het verslag de montagetijd en de maatnauwkeurigheid 
als hoofdoorzaken in het onderzoek opgenomen. 
Als gevolg van bovenstaande factoren is tevens geconstateerd dat er te veel kosten zijn gemaakt. 
Hoewel de factor kosten niet in het schema voorkomt, is toch besloten deze te onderzoeken. De 
kosten vormen namelijk een integrale factor, omdat ze gerelateerd zijn aan iedere afzonderlijke 
invloedsfactor en tevens betrekking hebben op het gehele systeem. 

1.6.1 Te lange montagetijd 
Op veel projecten is een snelle montage een belangrijke factor. Niet alleen is het van belang dat de 
activiteiten zelf snel warden uitgevoerd, ook kunnen hierdoor aansluitende activiteiten in de planning 
naar voren warden geschoven, waardoor de totale bouwtijd wordt ingekort. 

Ten aanzien van de drukschotten is daarom voor een snelle montagemethode gekozen. Er is een 
planning opgesteld, welke vereiste dat binnen een beperkt aantal dagen een deel van de drukschotten 
was gemonteerd. In de praktijk is echter gebleken dat de vereiste montagetijd bij lange na niet werd 
gehaald. Voor het onderzoek is dit een goede reden gebleken om de montagetijd nader te analyseren 
en in kaart te brengen. 
In figuur 1.13 zijn de oorzaken voor een te lange montagetijd opgenomen. In onderstaande figuur 1.14 
zijn ze verder uitgelicht door ze vergroot weer te geven. Een toelichting per oorzaak is te vinden in 
bijlage 1.5. 

Onderaannemer te laat 
in het proces betrokken 

___ Geen ervaring met 

huidig montagesysteem 

Veel wisselingen in 
~--activiteiten van partijen 

bij montage drukschot Ongeplande 
herstelwerkzaam heden 
(door fouten of als 
gevolg van verkeerde 
bouwvolgorde) 

en doorvoeren installaties 

Prefab passtukken 
veroorzaken vertraging 

lnefficiente taakverdeling -----t~ 

Onjuiste levervolgorde ---~ 
drukschotten 

Onjuiste materieelinzet ---~ 

Verkeerde werkvolgorde ---~ 

Figuur 1. 14: Overzicht van oorzaken voor een te /ange montagetijd. 
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1.6.2 Te grote maatonnauwkeurigheid 

Tijdens M4 'Participerend observeren' is gebleken dat, bij de 
drukschotten die op Carre zijn gemonteerd, visuele maatafwijkingen 
zijn opgetreden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in figuur 1.15. De 
afbeelding laat twee aansluitingen zien van drukschotten met een 
kolom, waarbij opvalt dat de beplating van het linker drukschot voorbij 
de kolom steekt en die van het rechter drukschot juist verder tegen de 
kolom is gemonteerd. Naast deze afwijking zijn meerdere visuele 
afwijkingen geconstateerd, welke met foto's in bijlage 1.6 zijn getoond. 

In het bestek zijn geen concrete eisen opgenomen die betrekking 
hebben op de maatnauwkeurigheid van de drukschotten. Het is dus 
ook niet mogelijk om op deze wijze te bepalen of de maatafwijking van 
de drukschotten wel of niet binnen een norm valt. Op basis van intu"ilie 
en visuele beoordeling is vastgesteld dat de huidige 
maatnauwkeurigheid niet voldoet aan de eisen waaraan het ontwerp 
moet voldoen 

De oorzaken uit figuur 1.13, welke ten koste gaan van de 
maatnauwkeurigheid zijn vergroot weergegeven in figuur 1.16 en 
toegelicht in bijlage 1.7. 
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Figuur 1. 15: Voorbeeld van 
een visuele maatafwijking 
t.p. v. een kolomaansluiting. 

Geen fixatiepunt 
aan onderzijde 
drukschot 

Temperatuurwisseling 
veroorzaakt 

lnstabiele 

Verkeerde 
montagevolgorde 

krimp en/of uitzetting 

Schranken 
element 

~--Geen goede stelmogelijkheid in diepterichting 

Prefab passtukken 
~--passen vaak niet 

Onervaren Onvoldoende vaardige 
timmerlieden 

Monteurs I Timmerlieden 
14-----"'------....----""---fu nctioneren n iet naar 

behoren 

door buitenlands timmerlieden 

Figuur 1.16: Overzicht van oorzaken vooreen te hoge maatonnauwkeurigheid. 
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1.6.3 Te hoge kosten 

Naar aanleiding van de eindevaluatie van de drukschotten op Carre is geconcludeerd dat een ruime 
overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden. Als we kijken naar het oorzaak -/ gevolgschema, 
dan dient opgemerkt te warden dat de kosten niet als invloedsfactor gelden of aan een invloedsfactor 
kunnen warden toegeschreven. leder knelpunt heeft namelijk invloed op de kosten. Er is om die reden 
voor gekozen de kosten als systeembreed aandachtspunt te beschouwen . 
Nader onderzoek naar de kosten is van belang, om ten aanzien van arbeid, materieel en materiaal te 
bepalen wat de invloed van ieder onderdeel is geweest op het toegepaste systeem. 

1. 7 Doe I van het afstudeerproject 
Ten aanzien van het probleemgebied is vastgesteld dat de op Carre toegepaste drukschotten niet 
binnen de geplande tijd , binnen de begrote kosten en binnen de gewenste nauwkeurigheid zijn 
gerealiseerd . 
Daarbij is geconstateerd dat de indeling en vorm van de installaties een essentiele invloed hebben op 
de drukschotten. De installaties moeten namelijk, hoe dan ook, door de drukschotten warden gevoerd. 
Het is daarom aannemelijk dat een grotere hoeveelheid en grotere afmetingen van de installaties het 
systeem complexer maakt, omdat er meer en grotere doorvoeringen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding 
van deze problematiek is de volgende afstudeerdoelstelling geformuleerd. 

"Het ontwerpen van een drukschotsysteem waardoor wil/ekeurig insta/laties gevoerd kunnen warden." 

Het ontwerp dient een implementeerbaar systeem te zijn dat in willekeurige ontwerpsituaties van 
drukschotten toepasbaar is. Het begrip 'systeem' houdt in dat zowel het product als het proces van 
toepassing is op de ontwikkeling van het ontwerp. Het product heeft betrekking op de opbouw en 
samenstelling van het gerealiseerde. Onder proces wordt de totstandkoming/ontwikkeling van de 
drukschotten verstaan vanaf een betonskelet tot en met een gereed bouwdeel. 

Uit het probleemgebied is gebleken d.at het huidige systeem niet heeft voldaan aan de 
montagesnelheid en nauwkeurigheid. De gerealiseerd resultaten zijn echter niet concreet in beeld. 
Ook is niet bekend of de gehanteerde nauwkeurigheid, snelheid en kosten wel reeel en haalbaar zijn. 
Vandaar dat een onderzoek is noodzakelijk is om deze factoren in kaart te brengen 

1.8 Leeswijzer 
In het eerste deel is het onderzoek in kaart gebracht. Dit begint met een onderzoeksaanpak, welke in 
hoofdstuk 2 is uitgewerkt. Hierin is de onderzoeksdoelstelling uitgewerkt, waaruit 2 probleemstelling 
met onderzoeksvragen volgen. Vervolgens is per onderzoeksvraag omschreven welke 
onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de hoofdstukken 3. Hier zijn de maatnauwkeurigheid, de 
montagesnelheid en de kosten onderzocht. Ook is een onderzoeksconclusie opgenomen 

In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten en eisen voor het ontwerp afgebakend. Vervolgens is in 
hoofdstuk 5 de ontwikkeling van het ontwerp uitgewerkt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is op 
basis van systeemkenmerken een ontwerpconcept naar voren gekomen. Dit concept is uitgewerkt in 
hoofdstuk 6. Het ontwerp is daarna aan de eisen getoetst in hoofdstuk 7. 

Ten slotte is in hoofdstuk 8 de conclusie en aanbeveling gegeven. 
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2. Onderzoeksaanpak 
Om aan de afstudeerdoe/stelling te vo/doen is eerst onderzoek naar het onderwerp uitgevoerd. Het 
onderzoek is gericht op het drukschotsysteem dat op Carre is toegepast en de aanpak ervan is in dit 
hoofdstuk uitgewerkt. In eerste instantie is een onderzoeksdoelstelling geformuleerd en vervolgens 
zijn aan de hand van de onderzoeksdoelstelling prob/eemstellingen met bijbehorende 
onderzoeksvragen opgesteld. Ten slotte is omschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke 
onderzoeksmethoden hiervoor zijn gehanteerd. 

2.1 Onderzoeksdoelstelling 
De doelstelling voor het onderzoek vloeit voort uit het probleemgebied rond het drukschotsysteem op 
Carre en beschrijft wat met dit onderzoek bereikt dient te warden. De onderzoeksdoelstelling is als 
volgt omschreven: 

"Het in kaart brengen van (de verschil/en tussen) de ree/e en gerea/iseerde maatnauwkeurigheid, 
montagesnelheid en kosten van het op Carre toegepaste drukschotsysteem." 

2.2 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 
Uit de onderzoeksdoelstelling volgen twee probleemstellingen, welke beiden zijn gebaseerd op de 
maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten. Ze zijn onderverdeeld in onderzoeksvragen waarop 
de onderzoeksresultaten antwoord moeten geven. 

Probleemstellinq 1 
"Met welke maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten zijn de drukschotten op Carre 
gerea/iseerd?" 

Onderzoeksvraqen 
1.1 Hoe (on)nauwkeurigheid zijn de drukschotten gerealiseerd? 
1.2 Hoe snel zijn de drukschotten gemonteerd? 
1.3 Hoeveel heeft het drukschotsysteem gekost? 

Probleemstellinq 2 
"Wat zijn reele waarden voor de maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten van de realisatie 
van de drukschotten op Carre" 

Onderzoeksvraqen 
2.1 Wat is een reele maatnauwkeurigheid na realisatie van de drukschotten? 
2.2 Wat is een reele snelheid voor het monteren van de drukschotten? 
2.3 Wat zijn reele kosten voor de realisatie van de drukschotten? 

2.3 Onderzoeksmethoden 
In de vorige paragraaf zijn probleemstellingen met gerelateerde onderzoeksvragen omschreven. Elk 
van de onderzoeksvragen is in dit verslag onderzocht. De wijze waarop ze zijn onderzocht is 
hieronder beschreven, met daarbij de aanpak en onderzoeksmethode. 

2.3.1 Onderzoeksmethoden bij probleemstelling 1 

Probleemstelling 1 is gericht op het vastleggen van het gerealiseerde drukschotsysteem op Carre, op 
het gebied van maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten. 

1.1 Meten maatnauwkeuriqheid 
De nauwkeurigheid van de gerealiseerde drukschotten op Carre is in kaart gebracht door 
nauwkeurigheidsmetingen in het werk te verrichten. Om deze metingen uit te kunnen voeren is een 
meetplan opgesteld waarin de te meten drukschottypen, de meetmethodes en benodigd materieel 
voor de metingen zijn opgenomen (bijlage 2.1 ). 
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Per type drukschot zijn 25 metingen verricht, waarna de resultaten zijn verwerkt in een tabel met 
daarin de gemiddelde afwijking en de standaarddeviatie van de afwijkingen. Aan de hand van de 
resultaten is vervolgens vastgesteld wat de grootte van de maatafwijkingen per type drukschot is. 

1.2 Berekenen montaqesnelheid 
De behaalde montagesnelheid is berekend op basis van het aantal montage-uren, de grootte van de 
montageploeg en de verwerkte hoeveelheid. 

1 .3 Berekenen kosten 
De kosten van het drukschotsysteem op Carre zijn berekend aan de hand van de arbeidskosten, 
materiaalkosten, materieelkosten en transportkosten. De gegevens uit de nacalculatie (urenoverzicht 
en facturen) vormen hiervoor het uitgangspunt. 

2.3.2 Onderzoeksmethoden bij probleemstelling 2 

Probleemstelling 2 is gericht op het bepalen van de reele waarden voor het drukschotsysteem dat is 
toegepast op Carre, op het gebied van maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten. 

2.1 Bepalen reele maatnauwkeuriqheid 
De reele maatnauwkeurigheid is gebaseerd op de esthetische aanvaardbaarheid van de afwijkingen. 
Dit betreft een arbitraire benadering, aangezien niet iedereen dezelfde acceptatiegrens heeft. 
Daarnaast dient ook een afweging gemaakt te worden tussen de maatnauwkeurigheid en de hiermee 
gepaard gaande snelheid en kosten. Het is mogelijk om een relatief hoge en reele 
maatnauwkeurigheid te behalen, maar de vraag is of het dan kostentechnisch nog wel acceptabel is 
en of de gewenste montagesnelheid nog wel haalbaar blijkt. Gekozen is om op het project een 
afweging te maken per situatie en te beschouwen welke als acceptabel wordt gezien en welke niet. 

2.2 Bepalen reele montaqesnelheid 
Om een vergelijk te kunnen maken tussen de gerealiseerde montagesnelheid en reele 
montagesnelheid is uitgegaan van dezelfde ploeggrootte. Daarnaast is voor het proces ingeschat 
hoeveel tijd perm 1 drukschot wordt besteedt aan direct productieve handelingen. 
Omdat het niet mogelijk is gebleken op Carre productiviteitsmetingen uit te voeren is gekozen dit op 
een alternatief project te doen, wat fungeert als vergelijkingsmateriaal voor de benadering van de 
productiviteit bij de activiteiten van het montageproces op Carre. 

2.3 Bepalen reele kosten 
Voor het vastleggen van de reele kosten is gebruik gemaakt van de nacalculatie en de reele 
montagesnelheid. De nacalculatie biedt een aanknoping voor de waardering van de materiaal- en 
materieelkosten, terwijl de arbeidskosten afhankelijk zijn van de reele montagesnelheid. Als gevolg 
van de beoordeling per kostengroep is bepaald wat de reele kosten zijn per m 1 drukschot, zoals 
toegepast op Carre. 

21 



1'bam 
utl liteitsbouw 

3. Onderzoeksresultaten 

T U} Technlsche Universltelt 
Elndhoven e University of Technology 

Where Innovation starts 

Naar aanleiding van de onderzoeksaanpak uit het vorige hoofdstuk, zijn in dit hoofdstuk de 
onderzoeksresu/taten verwerkt. De onderzoeksresultaten zijn onderverdeeld in de categorieen 
maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten . 

3.1 Maatnauwkeurigheid 
Deze paragraaf heeft betrekking op de nauwkeurigheid na realisatie van de drukschotten. In eerste 
instantie zijn, nadat de drukschotten op Carre zijn gerealiseerd, nauwkeurigheidsmetingen uitgevoerd. 
De uitkomsten van de metingen zijn uitgewerkt in paragraaf 3.1. Vervolgens is in paragraaf 3.2 
bepaald wat reele waarden zijn met betrekking tot de maatnauwkeurigheid en is in paragraaf 3.3 een 
onderzoeksconclusie getrokken ten aanzien van de maatnauwkeurigheid. 

3.1.1 Gerealiseerde maatnauwkeurigheid 

Om de grootte van de opgetreden afwijkingen na realisatie van de drukschotten vast te leggen, zijn op 
Carre nauwkeurigheidsmetingen uitgevoerd. Ter voorbereiding op deze metingen is een meetplan 
opgesteld, welke te vinden is in bijlage 2.1. 
De uitgevoerde metingen hebben betrekking op diverse soorten afwijkingen. De volgende afwijkingen 
zijn in de metingen opgenomen: 

afwijkingen in aansluiting met kolommen; 
afwijkingen op een punt van een langsschot dat tussen kolommen is gemonteerd; 
afwijkingen op een punt van een langsschot dat niet tussen kolommen is gemonteerd en waar 
sprake is van 4 of meer aaneensluitende elementen; 
afwijkingen op een punt van een dwarsschot; 
afwijkingen in dikte van een drukschot. 

In totaal zijn van ieder type maatafwijking 25 metingen uitgevoerd. De afwijkingen in diepterichting van 
langsschotten en dwarsschotten zijn aan de bovenzijde, in het midden en aan de onderkant gemeten. 
Hierdoor is te bepalen in welke mate het drukschot uit het lood staat en welke kromming het in 
hoogterichting vertoont. 
Voor alle metingen geldt dat de gemeten afwijking het verschil tussen de theoretische maat en 
werkelijke maat weergeeft. Er is gemeten vanaf de referenties, waar vanaf de drukschotten is uitgezet. 
Op deze manier is het verschil bepaald tussen de positie waar de drukschotten (volgens tekening) 
zouden moeten zitten en op welke positie ze in werkelijkheid (bij benadering) zitten. 

De uitkomsten uit de metingen zijn opgenomen in bijlage 2.2. Uit deze bijlage zijn de belangrijkste 
bevindingen uitgewerkt in figuur 3.1. 

Type-afhankeJijke maatafwijkingen 

Gemiddelde maatafwijking Boven Midden Onder Onloodheid Kromming 
Aansluiting met kolom 4,16 3,76 4,08 -0,08 0,36 
Langsschot tussen kolommen 5,40 5,96 5,56 0,16 -0,48 
Rij langsschotten 2,24 3,32 3,08 0,84 -0,66 
Dwarsschot -0,52 -0,44 -0,52 0,00 -0,08 

Standaarddeviatie Boven Midden Onder Onloodheid Kromming 
Aansluiting met kolom 3,78 4,05 4,55 2,83 0,76 
Langsschot tussen kolommen 3,99 4,13 4,87 3,84 1,97 
Rij langsschotten 6,55 6,73 6,86 2,86 0,92 
Dwarsschot 7,41 7.10 7.32 3,00 0,93 

Figuur 3.1: Overzicht van de gemeten gemiddelde maatafwijking en standaardafwijking (in mm) van 
drukschotten. 
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Naast de afwijking ten opzichte van een referentie is ook de afwijking in dikte van de elementen 
gemeten. Hieruit is naar voren gekomen dat een gemiddelde is gerealiseerd van -0,08mm en een 
standaarddeviatie van 1,04mm 

Bij de gemeten maatafwijkingen is sprake van een normale verdeling. Een nadere beschouwing levert 
een aantal inzichten op. In de eerste plaats valt op dat in een aantal gevallen de gemiddelde afwijking 
voor bepaalde typen niet rand de verwachtingswaarde (Omm) ligt. Dit heeft echter niet zozeer met de 
metingen te maken, maar met een fout in de uitvoering, waarbij een aanpassing in het ontwerp niet op 
juiste wijze is verwerkt. Er is in een later stadium namelijk gekozen om de drukschotten aan beide 
zijden 5mm dikker te maken. Vanuit dit oogpunt moet de verwachtingswaarde dus +5mm zijn i.p.v. 
Omm. Overigens geldt dit niet voor de dwarsschotten, waarbij het gemiddelde wel rand Omm ligt. 
De afwijking in de langsschotten geeft daarentegen wel een opvallende waarde aan. Een gemiddelde 
afwijking van ca. 3mm kan duiden op een systematische afwijking. 

De mate van spreiding van de gemeten waarden random het gemiddelde is weergegeven door de 
standaarddeviatie (of standaardafwijking). Een grate standaarddeviatie duidt erop dat de afwijkingen 
verder van het gemiddelde afliggen, dan wanneer sprake is van een kleine standaarddeviatie. 
Per type is de standaarddeviatie weergegeven, waarbij voor de drukschotten die niet aan de 
betonconstructie zijn gefixeerd een grotere waarde is waargenomen dan voor de drukschotten aan en 
tussen de kolommen. Ter plaatse van de kolom en tussen de kolommen is de standaardafwijking ca. 
4mm, terwijl voor de andere typen (rij langsschotten en dwarsschotten) een standaardafwijking van 
ongeveer ?mm naar voren komt. 

De onloodheid en kromming voldoen met een gemiddelde van ca. Omm aan de verwachtingswaarden. 
De standaardafwijking blijkt voor de onloodheid met ca. 3mm wel iets grater dan voor de kromming 
(ca.1mm). 

3.1.2 Reeele maatnauwkeurigheid 

In tegenstelling tot sommige andere bouwkundige elementen zijn voor drukschotten geen normen 
opgesteld wat betreft de te realiseren maatnauwkeurigheid. Om die reden is ten aanzien van de 
toepassing op Carre vastgesteld wat een reele maatnauwkeurigheid is. Hoewel het mogelijk is de 
maatnauwkeurigheid te baseren op gebruik, uiterlijk, welzijn, veiligheid en economie (Vastert 1992), is 
gekozen om het esthetische aspect (uiterlijk) eruit te lichten, aangezien het op Carre ook op basis van 
dit aspect is beoordeeld. 

Een essentiele factor is de mate waarop een afwijking visueel wordt beleefd. Wanneer sprake is van 
een korte afstand tussen werkelijke maat en referentie is een maatafwijking beter zichtbaar dan 
wanneer de afstand tussen werkelijke maat en referentie een stuk grater is. Voor de toepassing van 
de drukschotten op Carre betekent het, dat een afwijking ter plaatse van een kolom duidelijker 
zichtbaar is dan bijvoorbeeld een drukschot dat geen aansluiting heeft met een referentieobject. Om 
die reden is er voor gekozen niet een reele maatnauwkeurigheid vast te stellen, maar per situatie een 
inschatting te maken. 
Gezien de resultaten van de metingen, kan vastgesteld warden dat de afwijkingen van elementen 
welke tegen of tussen betonelementen zijn gemonteerd een lagere standaardafwijking hebben dan de 
overige drukschotten, wat inhoudt dat ze nauwkeuriger zijn gerealiseerd. Toch zijn de afwijkingen ter 
plaatse van een referentie als te groat beoordeeld. Met een standaarddeviatie van 4,5mm aan de 
onderzijde van het element voldoen de drukschotten op deze positie niet aan de visuele eisen. 
Een vuistregel binnen de normale verdeling stelt dat de kans ongeveer 0,95 is dat een waarde binnen 
het gemiddelde plus en min 2 keer de standaarddeviatie valt. Dit houdt in dat, bij benadering, in 95% 
van de gevallen een afwijking van 9mm of minder is gerealiseerd. Als reele maatnauwkeurigheid 
wordt gesteld dat met 95% zekerheid een tolerantie van 1 Omm random verwachtingswaarde Omm, 
kan warden gehaald, ofwel een afwijking van+- 5mm. 
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Voor de rij drukschotten en dwarsschotten die niet aan de betonconstructie zijn gemonteerd, is 
bepaald dat een minder hoge nauwkeurigheid is benodigd dan ter plaatse van aansluitingen met 
referenties. Hoewel de zichtbaarheid van deze afwijkingen een stuk minder blijkt, is ook in dit geval 
vastgesteld dat de onnauwkeurigheid te hoog was. 
Uit figuur 3.1 blijkt dat de rij langsschotten en de dwarsschotten een maatafwijking hebben met een 
standaarddeviatie van ongeveer ?mm. Wanneer uitgegaan wordt van een verwachtingswaarde Omm 
en standaarddeviatie ?mm, is de verwachting dat ca . 95% van de afwijkingen binnen een tolerantie 
van 28mm vallen (+/-14mm), wat als te onnauwkeurig wordt beschouwd . Op basis van uiterlijke 
gevolgen op Carre, afwijkingen in vergelijkbare bouwdelen, ervaring en intu"itie is een reele 
maatnauwkeurigheid vastgesteld met een standaarddeviatie van 5mm, ofwel 95% zekerheid dat 
binnen +/- 1 Omm wordt gemonteerd, uiteraard met verwachtingswaarde Omm. 

De aansluiting met een referentieobject heeft als nadeel dat een maatafwijking duidelijk zichtbaar is 
dankzij de referentie, maar hierdoor ontstaat ook juist een voordeel. De aansluiting met een 
referentieobject maakt het mogelijk om deze referentie te benutten voor de fixatie van de elementen, 
wat het eenvoudiger maakt om op deze positie een hogere nauwkeurigheid te realiseren. 

3.1.3 Deelconclusie maatnauwkeurigheid 
Op basis van visuele beoordeling is vastgesteld dat de drukschotten met onvoldoende 
maatnauwkeurigheid zijn gerealiseerd. In deze paragraaf is onderzocht welke maatafwijkingen 
daadwerkelijk zijn opgetreden. Vervolgens is bepaald wat als reele maatnauwkeurigheid kan warden 
gehanteerd. 

Uit de resultaten kan geconcludeerd warden dat sprake is van 2 te onderscheiden situaties ten 
aanzien van de visuele gevolgen van maatafwijkingen. De ene is ten plaatse van een aansluiting met 
een referentie zoals een betonkolom of -wand, terwijl in het ander geval juist geen afwijking ten 
opzichte van een aangrenzend object zichtbaar is. Het verschil is dat bij de aansluiting met een 
referentieobject de zichtbaarheid van de afwijking grater is dan wanneer dit niet het geval is. 

Gebleken is dat ter plaatse van een aanliggend referentieobject met een standaardafwijking van circa 
4mm is gerealiseerd en op de andere posities met een standaardafwijking van ongeveer ?mm, wat in 
beide gevallen als te onnauwkeurig is beschouwd. Per situatie zijn, naar aanleiding van het 
gerealiseerde, aanvaardbare afwijkingen overwogen en op visuele toelaatbaarheid beoordeeld. Uit de 
overweging is naar voren gekomen dat, ter plaatse van een referentie, realisatie met een 
standaardafwijking van 2,5mm als reele maatnauwkeurigheid wordt geacht. Wanneer geen sprake is 
van een verbinding met een referentie geldt een standaardafwijking van 5mm als reeel. 
In het eerste geval komt het er op neer dat binnen een maatafwijking van +/- 5mm dient te warden 
gerealiseerd, terwijl dit voor het tweede geval op +/-10mm neerkomt. 

3.2 Montagesnelheid 
De probleemanalyse heeft aangetoond dat een te lage montagesnelheid is behaald. In deze paragraaf 
is de gerealiseerde montagesnelheid bepaald en is een inschatting gemaakt van een reele 
montagesnelheid. Deze inschatting is uitgevoerd op basis van het op Carre toegepaste systeem. Ter 
ondersteuning is gebruik gemaakt van de tijdstudie op een alternatief project, waarbij 
productiviteitsmetingen zijn uitgevoerd. De tijdstudie van het alternatieve project is eveneens in dit 
hoofdstuk opgenomen. Afgesloten is met een deelconclusie op het gebied van de montagesnelheid . 

3.2.1 Gerealiseerde montagesnelheid 

Om een hoge montagesnelheid te kunnen bereiken is op Carre gekozen voor het toepassen van 
prefab drukschotten . Met het toepassen van geprefabriceerde drukschotten warden veel handelingen, 
welke normaliter deel uit zouden maken van het montageproces, naar de fabriek verschoven. Het 
aantal handelingen dat benodigd is voor de realisatie in het werk wordt hierdoor verminderd , wat ten 
goede komt aan de montagesnelheid. 

De montagesnelheid wordt bepaald aan de hand van het aantal lengte-eenheden per tijdseenheid . In 
dit onderzoek wordt het aantal m 1 drukschot per uur gehanteerd. Opgemerkt dient te warden dat niet 
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het aantal manuren maatgevend is voor de snelheid. Het kan immers voorkomen dat een m 1 

drukschot met minder manuren wordt gerealiseerd, maar toch langer duurt. De arbeidstijd per m 1 

drukschot is in dat geval weliswaar lager, maar de snelheid ook. 
Een voorbeeld. Stel, een drukschot van 3 meter lang wordt door 3 man in een uur gemonteerd. Er 
ontstaat een arbeidsnorm van: 3 man * 1 uur I 3 meter = 1mu/m1 en een montagesnelheid van 1m1/u. 
Dezelfde 3 meter drukschot wordt door 2 man in een uur en een kwartier gemonteerd. In dat geval 
ontstaat een arbeidsnorm van 2 man * 1,25 uur I 3 meter = 0,84 mu/m 1 en een montagesnelheid van 
0,67m1/u. 
Het voorbeeld toont aan dat met 2 man minder arbeidstijd per m 1 drukschot is benodigd dan met 3 
man, maar dat met 3 man een hogere montagesnelheid is behaald. Voor het bepalen van de kosten is 
de arbeidsnorm dus wel van belang, want meer arbeid per m1 brengt hogere kosten met zich mee. 
Voor de montagesnelheid gelden echter andere voorwaarden. 

Het is niet mogelijk gebleken de montagesnelheid op Carre in het werk te meten, omdat de 
drukschotten tijdens het onderzoek al waren gerealiseerd. Er is daaram gekozen om op basis van 
evaluatie na te gaan wat de montagesnelheid is geweest. Voor deze evaluatie zijn de volgende 
gegevens benodigd: 

Het aantal m 1 verwerkte drukschot; 
Het aantal uren (direct praductief, indirect praductief en impraductief) die voor de montage 
nodig zijn gebleken; 
De graotte van de montageploegen. 

De totalen zijn aan de hand van werktekeningen, urenregistraties, en werkmethodes in kaart gebracht. 
Van de werktekeningen zijn de hoeveelheid verwerkte drukschotten weergegeven, de urenregistraties 
geven het aantal verbruikte uren weer en de werkmethodes zijn tijdens montage inzichtelijk gemaakt 
(paragraaf 1.4.2). 
Uit de evaluatie is gebleken dat het niet betrauwbaar is om alle totalen te nemen en deze voor de 
gemiddelde montagesnelheid te gebruiken. Een aantal redenen ligt hieraan ten grondslag. In de 
eerste plaats is op een niveau op een andere wijze gemonteerd. Doordat de installaties al waren 
aangebracht, moesten de drukschotten op maat warden gemaakt en om de installaties warden 
gemonteerd. Ook was de graotte van de montageploeg niet altijd eenduidig. Drukschotten werden de 
ene keer met 3 man gemonteerd en de andere keer met 2. Het uitzetwerk is door een persoon 
uitgevoerd voor meerdere montageteams en ook bij andere handelingen was niet altijd duidelijk voor 
welk montageteam ze werden uitgevoerd. 

Om toch een realistisch beeld te krijgen van de werkelijke montagesnelheid zijn bovenstaande 
factoren in de berekening meegenomen. 

Aantal m 1 drukschot 
Aan de hand van de tekeningen met de drukschotindeling is bepaald hoeveel drukschotten per 
verdieping zijn verwerkt. Deze hoeveelheden zijn verwerkt in een uittrekstaat (bijlage 2.3). In de 
uittrekstaat komt naar voren dat de volgende hoeveelheid drukschotten per verdieping is toegepast: 

Begane grand: 
1 e verdieping: 
28 verdieping: 
38 verdieping: 
Totaal: 

394,4m1 
655,2m1 
553,1m1 
463.4m1 
2066,1 m1 

Doordat op de begane grand de installaties gemonteerd waren v66r de drukschotten, is er een andere 
methode toegepast. Voor de bepaling van de montagesnelheid is deze dus niet relevant en daaram 
weggelaten uit de berekening. Het gevolg is dat 2066, 1m1 

- 394,4m 1 = 1671,?m 1 over blijft en in de 
berekening wordt meegenomen 

25 



;#ham 
utllitei bouw 

T U I Technlsche Unlversltelt e Elndhoven 
University of Technology 

Where Innovation starts 

Aantal verwerkte uren 
Uit de urenregistraties komt naar voren dat voor de montage 7600 uren zijn gebruikt. De uren die zijn 
besteed voor de organisatie, in de werkplaats en voor het reizen zijn irrelevant, aangezien deze 
activiteiten geen deel uitmaken van de montage op het project. 
In het voorgaande geval is uitgelegd dat de begane grand niet wordt meegerekend in het bepalen van 
de montagesnelheid. Het is dus noodzakelijk om de hieraan bestede uren oak uit het totaal te halen. 
In de urenregistratie is het aantal uren opgenomen van de personen die de drukschotten op de 
begane grand hebben gemonteerd. Dit komt neer op ca. 2100 uren. 
Gesteld kan warden dat voor de overige verdiepingen 7600 - 2100 = 5500 uren zijn gebruikt. 

Ploeqqrootte 
De montage is niet uitgevoerd door ploegen met een vaste ploeggrootte en/of samenstelling. 
Afhankelijk van de aanwezige werknemers bestond een ploeg uit 2 of 3 personen . Oak werden soms 
activiteiten uitgevoerd voor meerdere ploegen, of was niet duidelijk aan welke ploeg de activiteit moest 
warden toegeschreven. De maatvoering werd bijvoorbeeld uitgevoerd door 1 persoon die voor iedere 
ploeg het uitzetwerk verrichte . 
Gekozen is om een benadering van de gemiddelde ploeggrootte aan te houden. Tijdens montage is in 
de meeste gevallen sprake geweest van een ploeggrootte van 2 en af en toe van 3. Het uitzetwerk 
werd door 1 persoon uitgevoerd voor ongeveer 3 ploegen. Uitgaande van deze situatie is een 
ploeggrootte van 2 (minimale ploeggrootte) + 0,3 (uitzetwerk 1/3e per ploeg) + 0,2 (soms montage met 
3 personen) = 2,5. Geconcludeerd kan warden dat de gemiddelde ploeg uit 2,5e werknemer bestond. 

Bovenstaande geeft weer dat 1671 , 7m1 is gemonteerd in 5500 uren met een gemiddelde 
ploeggrootte van 2,5. Dit komt neer op een montagesnelheid van: 

2,5* 1671,7/5500=0,76m1/u 

3.2.2 Reele montagesnelheid 

Door middel van een vergelijking met een alternatieve methode is een inschatting gemaakt van een 
reele, haalbare montagetijd. Omdat het tijdens de tijdstudie niet mogelijk is gebleken om op Carre de 
tijdsbesteding en productiviteit te meten (de drukschotten waren al gemonteerd), is er voor gekozen 
om de metingen op een ander project uit te voeren. 
De vergelijking wordt echter sterk bemoeilijkt doordat de systemen nogal van elkaar afwijken. 
Gekozen is om beide systemen naast elkaar te leggen en aan de hand van het alternatieve systeem 
(waarvan alle tijdsgegevens bekend zijn) een terugkoppeling naar het systeem op Carre te maken om 
zo een benadering van de productiviteit op te stellen. Op basis van deze benadering is vervolgens 
vastgesteld wat een reele montagesnelheid is. 

De reele montagesnelheid is uiteindelijk bepaald door de tijdsduur van de uit te voeren handelingen 
en de productiviteit per hoofdactiviteit te benaderen. 
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Vergeliikinq met het alternatief systeem 
Het alternatieve systeem is eerder kort omschreven in paragraaf 1.5. Het betreft een in het werk te 
produceren drukschot, dat is gerealiseerd op het ROC Technovium in Nijmegen. De vergelijking 
tussen de alternatieven richt zich voornamelijk op de indirect productieve en improductieve 
activiteiten. De direct productieve activiteiten tonen namelijk nauwelijks vergelijkenissen vanwege de 
verschillende montagemethode. 

Van het alternatieve systeem is naast de tijdsbesteding en productiviteit ook de montagesnelheid 
vastgelegd en is bepaald wat voor deze methode een optimale montagesnelheid is. 

Tijdstudie alternatief systeem 
De tijdstudie van het alternatieve systeem omvat het vaststellen van de montagesnelheid, 
tijdsbesteding/productiviteit en reele montagesnelheid. 

De montagesnelheid op ROC Technovium is bepaald op basis van de productie die een 
montageploeg in 3 dagen heeft gerealiseerd. Omdat, net als op Carre, sprake is van ongeveer 
dezelfde uitgangssituatie is het mogelijk om de montagesnelheden met elkaar te vergelijken. 

Uit de metingen is naar voren gekomen dat de montageploeg in 3 werkdagen a 8 uur per dag, circa 45 
meter heeft verwerkt. Dit komt neer op de volgende montagesnelheid: 

451(3*B)=1 ,87m 1/u 

Bij de gemeten montagesnelheid dient een kanttekening geplaatst te worden. De weergegeven 
montagesnelheid komt voort uit de metingen van 3 dagen. Het geeft dus geen beeld van het 
totaalproject, waarbij ondermeer sprake is van opstartproblemen, extra activiteiten zoals transport op 
de bouwplaats of het uitvoeren van aanpassingen, welke ten koste gaan van de montagesnelheid, 
aangezien wel uren worden opgebouwd maar geen drukschotten worden gerealiseerd. Naar schatting 
is een gemiddelde montagesnelheid behaald van 1,5m 1/u. 

Voor het bepalen van de tijdsbesteding en productiviteit zijn multimomentopnamen uitgevoerd. Met 
deze methode zijn op willekeurige tijdenstippen productiemedewerkers waargenomen, waarbij is 
vastgesteld met welke activiteit ze bezig waren ten tijde van de waarneming (Brokelman, 2006). Door 
een herhaling van waarnemingen is een beeld ontstaan van de tijdsbesteding van de productie en van 
de productiviteit. Het meetplan van deze multimomentopnamen is opgenomen in bijlage 2.5. 

In figuur 3.2 zijn de eindresultaten van de metingen opgenomen. Het totale resultatenoverzicht is 
weergegeven in bijlage 2.6. Een aandachtspunt met betrekking tot de resultaten is dat activiteiten 
zoals het lossen van materieel of het verplaatsen van de werkplaats niet in de metingen zijn 
opgenomen . Dit zijn echter indirect productieve handelingen die wel op het totaalbeeld van de 
methode van invloed zijn. 
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In de tabel is een onderverdeling gemaakt in direct productieve handelingen, indirect productieve 
handelingen en improductieve handelingen. Onder direct productieve handeling wordt verstaan de 
handeling welke bijdragen aan het verwerken of bewerken van de drukschotten (zagen, boren, 
positioneren, fixeren etc.). De indirect productieve activiteiten betreffen handelingen die wel bijdragen 
aan de productie van de elementen, maar waarbij geen handelingen aan het product zelf worden 
uitgevoerd. (overleggen, tekening lezen, transporten etc.) De improductieve handelingen hebben geen 
toegevoerde waarde aan de montage van de drukschotten. 

%VAN TIJD IN 
ACTIVITEIT CODE W1 W2 W3 TOT. TOT. MIN. 

Direct productief 354 320 355 1029 75% 2058 
Drukschot uitzetten A 56 5 5 66 5% 132 
Frame monteren B 195 0 0 195 14% 390 

Compriband aanbrengen 81 8 0 0 8 1% 16 
8ovenregel zagen en monteren 82 24 0 0 24 2% 48 
Aansluitstijlen zagen en monteren 83 28 0 0 28 2% 56 
U-profielen boven knippen en aanbrengen 84 17 0 0 17 1% 34 
Tussenstijlen zagen en monteren 85 44 0 0 44 3% 88 
U-profielen onder stijlen knippen en monteren 86 40 0 0 40 3% 80 
Onderregel zagen en monteren 87 34 0 0 34 2% 68 

Gipsplaten zagen en monteren c 18 1 212 231 17% 462 
lsolatie snijden en aanbrengen D 74 0 12 86 6% 172 
Zichtwerkbeplating aftekenen en zagen E 1 307 0 308 23% 616 
Zichtwerkbeplating monteren I ~ 10 7 101 118 9% 236 
Sparingen in gips en isolatie aanbrengen 0 0 25 25 2% 50 

Indirect productief 78 103 72 253 19% 506 
Tekening lezen H 17 41 1 59 4% 118 
Werkoverleg I 17 27 16 60 4% 120 
Opruimen J 6 10 11 27 2% 54 
Overig (bijv. materiaal en materieel transporteren) K 38 25 44 107 8% 214 

lmproductief 23 32 28 83 6% 166 
Rust L 5 22 12 39 3% 78 
Aan en afloop M 14 7 15 36 3% 72 
Overig N 4 3 1 8 1% 16 

Totaal 455 455 455 1365 100% 2730 
Figuur 3.2: Tabel met meetwaarden van de multimomentopnamen. In de tabel zijn de gemeten activiteiten van 
3 medewerkers opgenomen, welke verdeeld zijn in direct productieve-, indirect productieve- en improductieve 
hande/ingen. 

Uit de tabel valt op te maken dat 75% is besteed aan direct productieve handelingen, 19% aan indirect 
productieve handelingen en 6% aan improductieve handelingen. Dit is te verklaren doordat ieder van 
de medewerkers eigen taken had en de handelingen onafhankelijk van elkaar werden uitgevoerd. 
Hierdoor ontstonden nauwelijks wachttijden, omdat men niet op elkaar hoefde te wachten. Tevens 
verhuisde de werkplaats met de montageplaats mee en vond hier ook de schaft plaats. Dit had weinig 
aan- en afloop tot gevolg. 
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De resultaten uit de tabel zijn in een cirkeldiagram (figuur 3.3) uitgezet, waarin te zien is welk 
percentage van de tijd is besteed aan de diverse activiteiten. 
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Figuur 3.3: Cirkeldiagram met de verdeling van activiteiten bij de productie van drukschotten op het ROG 
Technovium in Nijmegen door 3 personen. 

Uit het cirkeldiagram komen een aantal opvallende zaken naar voren. De belangrijkste is dat van de 
75% direct productieve activiteiten 17% (C) + 23% (E) + 9% (F) + 2% (G) = 51 % aan het zagen en 
monteren van beplating is besteed. Dit komt neer op 68% van de totale direct productieve 
handelingen. Het betekent ook dat aan het uitzetten en monteren van het frame en het aanbrengen 
van de isolatie relatief een stuk minder tijd is besteed. 

Wanneer we het zagen van de beplating nader beschouwen valt op dat veruit de meeste tijd gaat 
zitten in het zagen van de buitenste beplating, ofwel de zichtwerkbeplating. De werkzaamheden met 
de gipsplaten duurt weliswaar ook 17% van de tijd, maar hier is ook de montage ervan in opgenomen. 
Het zaagwerk neemt ongeveer de helft van deze tijd in beslag neemt (ca. 8%). 
De oorzaak voor de hoeveelheid zaagwerk van de zichtbeplating is dat de platen op maat moesten 
warden gezaagd, voorzien van sparingen en voorgeboorde schroefgaten. Dit gebeurde doordat in de 
voorbereiding iedere plaat was uitgetekend en de afmetingen en sparingen waren vastgelegd. 
Een nadeel van deze methode is de grate bewerkbaarheid, wat veel tijd kost in zowel de 
voorbereiding als in de uitvoering. Er is namelijk geen sprake van repetitie in de elementen. Het 
toepassen van meer uniforme onderdelen draagt normaliter bij aan de verkorting van deze 
bewerkingen. 

De metingen hebben aangetoond dat met de toegepaste methode met 94% (75% direct en 19% 
indirect) een relatief hoge productiviteit behaald kan warden. De reden hiervoor is dat de 
montageploeg activiteiten serieel uitvoert, waarbij ieder zijn specifieke taken heeft en dat tijdens 
uitvoering niet op voorgaande activiteiten gewacht hoefde te warden. Het betekent echter ook dat de 
gemeten productiviteit nagenoeg op het hoogst haalbare punt is. Daarom is vastgesteld dat voor de 
toegepaste methode de behaalde montagesnelheid van 1,5m 1/u reeel is met een montageploeg van 3 
personen. 
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Eerder is vermeld dat een productiviteitsmeting op Carre niet mogelijk is geweest, omdat de 
drukschotten al waren gemonteerd. In de vorige paragraaf zijn vergelijkbare metingen uitgevoerd op 
een alternatief project. Toch is het van belang enigszins te kunnen inschatten welke productiviteit op 
Carre gehaald kan warden om te beoordelen wat een reele montagesnelheid is. In onderstaande tabel 
(figuur 3.4) is een vergelijking gemaakt tussen beide project. De blauwe waarden geven de 
onderzoeksresultaten weer van de eerder uitgevoerde metingen/berekeningen. De rode waarden 
moeten op basis van benadering en inschatting warden bepaald en zijn in deze paragraaf uitgewerkt. 

ROC Technovium Carre 
Type systeem In het werk geproduceerd Geprefabriceerd en in het werk gemonteerd 

Ploeaarootte 3 2,5 

Montagesnelheid 1,5m1/u 0,76m1/u 

75% direct productief ? = Benadering tijdsduur per handeling 

Productiviteit 19% indirect productief ? = Beoordelen proces en vergelijking ROC 

6% lmproductief ? = Beoordelen proces en vergelijking ROC 

Reile mont~_g_esnelheid 1.5m1/u ? = Beoordelen proces en vergelijking ROC 

Figuur 3.4: Overzicht met de vergelijking tussen het altematieve systeem en het systeem dat is toegepast op 
Carre. De blauwe waarden geven de gemeten waarden aan en de rode dienen op basis van de bekende 
gegevens ingeschat te warden. 

In eerste instantie zijn alle direct productieve handelingen en hun tijdsduur in kaart gebracht met 
behulp van het processchema. Om een nauwkeuriger beeld te krijgen zijn de activiteiten in het 
schema gedetailleerd uitgewerkt. De tijdsduur van een gedetailleerde activiteit is namelijk 
nauwkeuriger te bepalen dan een activiteit op hoger niveau. Het is immers eenvoudiger vast te stellen 
hoe lang het duurt om een moer aan te draaien, dan hoe lang het duurt om een volledig element te 
fixeren. Omdat alle deelactiviteiten van een hoofdactiviteit bekend zijn, kan zorgvuldiger warden 
bepaald wat de tijdsbesteding aan de hoger gelegen activiteit is. 
In figuur 3.5 is een voorbeeld weergegeven van de tijdsbenadering van een hoofdactiviteit aan de 
hand van deelactiviteiten. Het schema en de bewerkingstijden zijn gebaseerd op de montage van een 
drukschot van 3m 1 met een ploeggrootte van 2,5. 

ON DER 
POSITIONEERPUNTEN 
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F1 

3man x 1min. = 3 m in. 
LIFT OPDRAAIEN 

F2 

3min. 

DRAADSTANG DOOR 
LEIDING GELEIDEN 

F3 

2man x 3min. = 6 min. 

DRUKSCHOT 
POSITIONEREN 

F 

13 min. 

TEGEN 
REFERENTIES 
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F4 

3man x 1min. = 3min. 
KUNSTSTOF 
LEIDINGEN 

VERWIJDEREN 

FS 

1 min. 

Figuur 3.5: Voorbeeld van de benadering van de tijdsbesteding per activiteit. Door activiteiten op te de/en kan 
op een lager niveau (en dus gedetailleerder) een benadering van de tijdsbesteding plaatsvinden. De 
activiteiten met blauw aangeduide tijdsbesteding zijn indirect productief en maken dus geen dee/ uit van de 
direct oroductieve tiid van de hoofdactiviteit. 
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De figuur laat een fragment zien uit het totale montageproces van de drukschotten op Carre. Hierin is 
de activiteit positioneren onderverdeeld in 5 deelactiviteiten. Het schema geeft de bewerkingstijd van 
de direct productieve handelingen weer (zwart), de tijdsduur van de indirect productieve handelingen 
(blauw) en het totaal aan direct productieve handelingen van de hoofdactiviteit (rood). 
In het voorbeeld bepalen 4 deelactiviteiten de direct productieve bewerkingstijd. Uit deze activiteiten 
volgt: F2 (3min.) + F3 (6min.) + F4 (3min .) + F5 (1min.) = 13 min. aan direct productieve handelingen 
bij het positioneren van het drukschot. 

In bijlage 2.4 is het volledige processchema opgenomen, met daarin van iedere handeling de 
verwachte tijdsduur. Het resultaat van alle direct productieve bewerkingstijden, welke invloed hebben 
op de montagetijd, is hieronder weergegeven in figuur 3.6. 

Totale aan direct productleve handellngen van 1 drukschot a 3m1=62 min. 

STELREGEL 
UITZETTEN 

A 

5 min. STELREGEL 

DRUKSCHOT 
PREFABRICEREN 

c 

MONTEREN 

B 

14min. 

DRUKSCHOT 
TRANS PORTE REN 

D 

Omln. 

MONTAGE 
VOORBEREIDEN 

E 

12 min. DRUKSCHOT 
POSITIONEREN 

F 

13 min. DRUKSCHOT 
FIXEREN 

G 
Omln. 18 min. 

Figuur 3. 6: Benadering van de direct productieve tijdsbesteding per activiteit van de montagemethode op 
Carre. 

Uit de figuur komt naar voren dat in de montage van 1 drukschot a 3m 1 circa 62 minuten aan direct 
productieve handelingen zit. Uiteraard kan daarmee de montagesnelheid nag niet warden vastgesteld. 
Hiertoe dienen de indirect productieve en improductieve handelingen oak warden meegenomen. 
De tijdsduur van indirect productieve handelingen kunnen deels aan de hand van het processchema 
in kaart warden gebracht. De overige zijn algemene indirect productieve handelingen, zoals overleg, 
het lezen van tekeningen of het transporteren van bijvoorbeeld materiaal en materieel. Deze zijn niet 
toe te schrijven aan een deelactiviteit, maar warden uitgespreid over alle activiteiten. Ze zijn, evenals 
de improductieve handelingen, gekwantificeerd op basis van observaties, intu'itie, logische redenering 
en de vergelijking met de alternatieve methode. 

Bij het opstellen van de reele indirect productieve handelingstijd en de improductieve handelingstijd op 
Carre is het alternatieve project als leidraad genomen. Uit het onderzoek op dit project is een indirecte 
productiviteit van 19% en een improductiviteit van 6% gemeten. Daarbij dient aangetekend te warden, 
dat deze methode uitermate geschikt is om een hoge productiviteit te behalen en dat een hogere 
montagesnelheid als gemeten, niet erg reeel is. 
Een aanzienlijk verschil tussen beide montagemethoden is dat op het alternatieve project alle 
handeling serieel en onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd, waarbij 1 werknemer uit de 
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montageploeg flexibel inzetbaar was, terwijl op Carre per deelactiviteit geregeld parallelle en van 
elkaar afhankelijke activiteiten voorkwamen. Hierdoor was sprake van meer improductieve 
handelingen zoals rust en aan- en afloop. Het is daarom aannemelijk dat op basis van het 
montageproces op Carre een lagere directe productiviteit haalbaar is dan bij het alternatieve systeem. 

Om een reele indirecte productiviteit en improductiviteit voor de montagemethode op Carre vast te 
leggen, is per hoofdactiviteit geanalyseerd en vervolgens gekwantificeerd wat haalbare waardes zijn. 
Uitgangspunt vormen de direct productieve handelingen die eerder zijn bepaald. 
Aangezien de prefabricage en transport geen onderdeel uitmaken van de montagesnelheid, zijn deze 
activiteiten niet in de berekening opgenomen. De resultaten van de analyse van de relevante 
hoofdactiviteiten zijn opgenomen in figuur 3.6 en vervolgens per stuk toegelicht. 

TIJDSBENADERING MONTAGE DRUKSCHOT A3M1 

A. Stelreqel uitzetten. 
Het uitzetwerk is overeenkomstig het 
alternatieve systeem. Het is in beide gevallen 
door 1 werknemer uitgevoerd die hierbij voor A. 

95% productief is geweest. 
Stelregel uitzetten 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal B. Stelreqel monteren 

In tegenstelling tot het alternatieve systeem is 
op Carre de stelregel door 2 man aangebracht. 
Gezien de handelingen kan met 1 werknemer 
een hogere productiviteit gehaald warden. 
Weliswaar is met 2 personen het positioneren 
eenvoudiger, maar er wordt slechts door een 
persoon geboord en gefixeerd, terwijl de ander 
op dat moment veelal improductief is. 

E. Montage voorbereiden 
Bij het voorbereiden van de montage kunnen 
de handelingen aan het drukschot en aan de 
stelregel warden verdeeld. Hierdoor moet een 
productiviteit van minimaal 80% kunnen 
warden behaald. Ruim 30% daarvan is echter 
indirect productief, aangezien het tillen van het 
element op de lift en het doorvoeren van 
kunststof leidingen (tijdelijke voorziening) ten 
minste 7 minuten in beslag neemt. 

F. Drukschot positioneren 
Voor het positioneren van het drukschot zijn 
voor sommige handelingen 3 werknemers 
nodig en voor andere 1 of 2. Dit betekent dat 
op momenten werknemers moeten wachten op 
hun volgende handeling, wat ten koste gaat 
van de productiviteit. Er is een improductiviteit 
van 23% (6 minuten) vastgesteld . 

B. Stelregel monteren 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal 

E. Montage voorbereiden 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal 

F. Drukschot positioneren 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal 

G. Drukschot fixeren 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal 

Drukschot monteren 
Direct productief 
Indirect productief 
lmproductief 
Totaal 

Tijd in min. percentage 

5 80% 
1 15% 
0 5% 
6 100% 

14 56% 
4 16% 
7 28% 

25 100% 

12 50% 
10 33% 
4 17% 

26 100% 

13 59% 
4 18% 
6 23% 

23 100% 

18 64% 
3 7% 

11 29% 
32 100% 

62 55% 
22 20% 
28 25% 

112 100% 

G.Drukschot fixeren 
Figuur 3. 6: Tijdsbenadering reele montage Carre. 

Het stelwerk voor het alternatieve systeem is door 1 werknemer uitgevoerd tijdens de productie van 
het frame. Op Carre is het element in hoogterichting gesteld gelijk met de fixatie. Dit stelwerk vergt 
ongeveer 8 minuten en wordt door 1 werknemer uitgevoerd . Een 2e werknemer is echter wel voor 
andere handelingen benodigd, waardoor de 2e werknemer geregeld improductief is. Dankzij de seriele 
relatie van de activiteiten heeft werknemer 2 ook niet de mogelijkheid om andere werkzaamheden uit 
te voeren. 
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Uit de analyse blijkt dat in een drukschot van 3m 1, die met een ploeggrootte van 2,5 wordt 
gemonteerd, ongeveer 112 minuten productieve en improductieve tijd zit. Dit komt neer op een 
montagesnelheid van: 

• 60 I ((112 I 3) I 2,5) = 4m1/u 

In de berekening is uitgegaan van de montage in de meest gunstige situatie. In de praktijk zal het 
echter niet voorkomen dat er enkel drukschotten van 3m 1 aan elkaar hoeven te warden gemonteerd. 
Als we kijken naar de situatie op Carre, dan valt op dat voor iedere aansluiting een passtuk moest 
komen en dat in slechts ongeveer de helft van de gevallen een compleet drukschot van 3m 1 is 
gerealiseerd. In alle andere gevallen moesten elementen van een andere afmeting warden 
gemonteerd. 
Bovenstaande geeft aan dat het niet reeel is een montagesnelheid van 4m 1/u aan te houden. Het blijkt 
dat de toepassing van het drukschotsysteem erg afhankelijk is van het ontwerp. Uiteraard is dit voor 
iedere toepassing het geval, maar de invloed op het prefab systeem is grater dan bijvoorbeeld het 
alternatief op ROC Technovium, want door de drukschotten in het werk te produceren is het minder 
gecompliceerd aanpassingen uit te voeren, dan wanneer sprake is van prefabricage. 

Gekozen is om niet een vaste reele montagesnelheid aan te houden, maar een variabele. De 
variabele reele montagesnelheid varieert van 3m 1/u bij een eenvoudig project (3/4 van het ontwerp 
bestaat uit complete drukschotten van 3m 1), tot 1,5m 1/u bij een ingewikkeld project (1 /4 van het 
ontwerp bestaat complete uit drukschotten van 3m 1). 

3.2.3 Deelconclusie montagesnelheid 

Uit de analyse is gekomen dat een ruime overschrijding van de montagetijd heeft plaatsgevonden. Om 
die reden is een tijdstudie uitgevoerd en is een reele montagesnelheid bepaald. Eerst is de 
montagesnelheid op Carre berekend aan de hand van het aantal m 1 drukschot, het aantal uren dat is 
besteed aan de montage en de ploeggrootte. Uit de berekening komt naar voren dat een gemiddelde 
snelheid van ongeveer 0, 76m 1/u is behaald. 
De inschatting van de reele montagesnelheid toont aan dat er nag veel marge zit in de behaalde en 
de haalbare montagesnelheid. Door het proces te ontleden in gedetailleerde activiteiten en 
onderscheid te maken in direct productieve, indirect productieve en improductieve handelingen is 
mede met behulp van een alternatief montageproces in kaart gebracht wat een reele montagesnelheid 
is. Naar aanleiding van het onderzoek kan geconcludeerd kan warden, dat de montagesnelheid erg 
afhankelijk is van het type project, de indeling van de drukschotten, het aantal passtukken, de 
afmeting I vorm van de drukschotten en niet onbelangrijk, de competentie van de werknemers welke 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het r,roject is, voor 
een ploeggrootte van 2,5, een reele montagesnelheid vastgesteld van 1,5m 1/u tot 3m /u voor het op 
Carre toegepaste systeem. 

3.3 Kosten 
De problemen die op Carre zijn ontstaan hebben tot hogere kosten geleid. In deze paragraaf zijn de 
gerealiseerde kosten inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze gegevens is een analyse per 
kostengroep uitgevoerd, om te bepalen of de gerealiseerde waarden reeel blijken te zijn en of kosten 
vermeden kunnen warden. Ten slotte is bepaald welke totaalkosten gehanteerd kunnen warden voor 
de montage per m 1 drukschot. 

3.3.1 Gerealiseerde kosten 

De kosten van de gerealiseerde drukschotten zijn uiteengezet op basis van de kostengroepen arbeid, 
materiaal en materieel. Ze zijn bepaald aan de hand van de nacalculatie waarin per arbeidsgroep de 
manuren zijn verwerkt, de materialen en materieel voor zowel prefabricage als montage en de kosten 
voor transport van fabriek naar bouwplaats. 
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Gerealiseerde arbeidskosten 
Eerst is de verdeling van de arbeid in kaart gebracht. Figuur 3.7 laat het aantal uren zien dat is 
gebruikt voor de prefabricage, montage en het reizen van huis naar de bouwplaats. 

Urenoverzicht 
Aanta.1 uren voor realisatie drukschotten op Carre Werkplaats 

Montage 
Reisuren 
Totaal 

2310 
5500 

500 
8310 

27,8% 
66,2% 

6,0% 

100,0% 

Figuur 3. 7: Overzicht van het aantal uren per arbeidsgroep dat is gebruikt voor het rea/iseren van de 
drukschotten op Carre. 

Op Carre is gekozen voor de prefabricage van drukschotten, met als achterliggende gedachte om 
arbeidsuren welke normaliter op de bouw plaatsvinden, naar de werkplaats te verschuiven. Daardoor 
zou het mogelijk moeten zijn om een hogere montagetijd te realiseren. 
Gezien bovenstaande tabel, blijkt dat alsnog bijna 3 keer meer arbeidsuren op de bouwplaats hebben 
plaatsgevonden dan in de werkplaats. Het toont aan dat de prefabricage het beoogde doel niet heeft 
bereikt. Behalve een te lange montagetijd is het gevolg oak dat te veel uren hebben geleid tot te hoge 
arbeidskosten. 
In paragraaf 3.2 is de montagesnelheid bepaald per m 1 gerealiseerd drukschot en om gelijke 
eenheden te behouden zijn oak de kosten gerekend per m 1. Verder is bekend dat in het totale project, 
uitgezonderd de begane grand (zie bijlage 2.3), 1671,7m 1 is verwerkt. Uitgaande van een uurloon van 
€38,- is in figuur 3.8 een overzicht weergegeven van de arbeidskosten van 1m1 drukschot. 

Arbeidskostenoverzicht 
Totaal Uren per m1 Kosten per m 1 
aantal uren drukschot drukschot 

Werkplaats 2310 1,4 € 52,51 
Montage 5500 3,3 € 125,02 
Reisuren 500 0,3 € 11,37 

Totaal 8310 5,0 € 188,90 

Figuur 3.8: Overzicht met arbeidskosten per m1 drukschot. 

Uit de figuur komt naar voren dat de gemiddelde kosten aan arbeid voor de realisatie van een 
drukschot op Carre ongeveer op €190,- ligt. Aangezien het een gemiddelde betreft is er geen 
onderscheid gemaakt tussen complete elementen, passtukken of andere aangepaste drukschotten. 
De overige kosten perm 1 drukschot zullen hierna warden behandeld. 

Gerealiseerde materiaalkosten 
De materiaalkosten zijn opgebouwd uit een aantal verschillende materialen. Er is onderscheid 
gemaakt tussen stijl- en regelwerk, isolatie, gipsplaten, melamineplaten, compriband en 
bevestigingsmateriaal. In figuur 3.9 zijn de hoeveelheid verwerkte materialen, de kosten per 
materiaalgroep en de kosten per m 1 uiteengezet. 
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Materiaalkostenoverzicht 

Materialen hvh. eenh. eenh. kosten fatale kosten kosten per m 1 

Stijl- en regelwerk 9.963,6 m1 € 1,42 € 14.193,56 € 8,49 
lsolatie 1.327, 1 m2 € 4,11 € 5.454,40 € 3,26 
Gipsplaten 11 .354,9 m2 € 0,63 € 7.148,48 €4,28 
Me lam ineplaten 4.651,3 m2 € 5,65 € 26.279,77 € 15,72 
Compriband 5.200,0 m1 €0,38 € 1.964,65 € 1,18 
Bevestigingsmateriaal 1,0 pst € 21 .029,60 € 21 .029,60 € 12,58 

€ 76.070,46 € 45,50 

Figuur 3.9: Overzicht met materiaalkosten per m1 drukschot. 

Het blijkt dat de materiaalkosten uit zijn gekomen op iets minder dan €50 ,- per m 1. Uit de vergelijking 
met de arbeidskosten valt op te maken dat ruim 3 keer minder kosten zijn gemaakt aan materialen 
dan aan arbeid. Behalve met de montagesnelheid, heeft het ook te maken met de uurlonen, welke in 
Nederland relatief hoog liggen. Om die reden is er ook voor gekozen een hoge montagesnelheid na te 
streven. 

Overiqe en totaal gerealiseerde kosten 
De overige gemaakte kosten bestaan uit materieelkosten en transport van fabriek naar de bouwplaats. 
Uit de projectgegevens is aan gebleken dat ongeveer €20.000,- is uitgegeven aan materieel en ca. 
€6500,- aan transport. Perm 1 komt dit neer op €12,- materieelkosten en €4,- transportkosten. 

Uit bovenstaande gegevens is volgend kostenoverzicht opgesteld (figuur 3.10). 

Kostenoverzlcht m 1 drukschot Carre 
Arbeid 
Materiaal 
Materieel 
Transport 

Figuur 3.10: Overzicht van de totaalkosten per m1 drukschot. 

€ 188,90 
€ 45,50 
€ 12,00 
€ 4,00 

€ 250,40 

75,4% 
18,2% 
4,8% 
1,6% 

100,0% 

Naar aanleiding van de projectgegevens zijn de kosten van de gerealiseerde drukschotten in kaart 
gebracht. De uitkomsten tonen aan dat een m1 drukschot gemiddeld en bij benadering €250 ,- heeft 
gekost. De complexiteit, de vorm, de afmeting en aansluitingen bepalen in grate mate of deze kosten 
ook voor de betreffende situatie van toepassing zijn . Het betekent in feite dat in ongunstige gevallen 
drukschotten zijn gerealiseerd welke meer dan €250,-/m 1 hebben gekost , terwijl in gunstige gevallen 
juist voor minder dan €250,-/m 1 is geproduceerd. 

3.3.2 Reale kosten 
In dit deel is vastgelegd wat een reeel kostenplaatje is voor het toegepaste drukschotsysteem op 
Carre . In de vorige paragraaf is per kostengroep geanalyseerd wat de gerealiseerde kosten zijn. 
Dezelfde onderverdeling is ook voor de benadering van de reele kosten gemaakt. Eveneens is 
onderscheid gemaakt in arbeidskosten, materiaal, materieel en transport. 
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Reele arbeidskosten 
Eerst zijn de arbeidskosten uitgelicht. In paragraaf 4.2 is de reele montagesnelheid vastgelegd, welke 
gehanteerd kan warden om de montagekosten te bepalen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen 
dat, met een ploeggrootte van 2%, een snelheid van 1,5m 1/u reeel is voor een complex project, tot 
3m 1/u voor een eenvoudig project. De moeilijkheidsgraad van het project is overigens niet eenduidig 
vast te leggen. Aangezien ieder project uniek is, zal de complexiteit moeten warden bepaald op basis 
van intu"i"tie en ervaring. 
Wat betreft het bepalen van de moeilijkheidsgraad op Carre zijn wel een aantal factoren te 
onderscheiden. Er is gebleken dat ongeveer de helft van de te monteren elementen uit volledige 
drukschotten van 3m1 bestonden. Voorts waren in het ontwerp betonbalken opgenomen, waaraan in 
dwarsrichting drukschotten werden gemonteerd, wat resulteerde in ongunstige vormen van de 
elementen. Tenslotte is op diverse bouwdelen een indeling ontworpen met veel hoeken in plaats van 
lange rechte stukken, wat eveneens ten koste gaat van de montagesnelheid. 

Gezien bovenstaande invloeden, kan warden gerechtvaardigde dat het een vrij complex project 
betreft. Om die reden is een reele montagesnelheid gehanteerd van 2m 1/u. Uitgaande van de eerder 
genoemde ploeggrootte van 2,5 en een uurloon van €38,- komt dit aan montagekosten neer op: 

(2,5 * 38) I 2 = €47,50 

Ten aanzien van de arbeidskosten is niet alleen de montage van invloed. De kosten voor prefabricage 
en personentransport dienen namelijk oak te warden meegenomen. Uit observaties en gesprekken 
met de werkplaatsmedewerkers is gebleken dat in de prefabricage niet si~nificant meer uren bespaard 
kunnen warden en dat dus de prefabricagekosten (afgerond) per m €50,- bedragen. Voor het 
personentransport geldt dat de het aantal reisuren in verhouding moet staan met de hoeveelheid te 
leveren arbeid. In totaal zijn ongeveer 500 uren gebruikt, vanuit de veronderstelling dat 5500 
montage-uren nodig zijn gebleken. Hiervoor is aangetoond, dat met een montagesnelheid van 2m 1/u 
en een ploeggrootte van 2% een aantal van 1671, 7m 1 drukschot gerealiseerd kan warden, waaruit 
volgt dat de totaal benodigde arbeidsuren op circa 2100 uitkomen. De verhouding tussen montage
uren en transporturen is gezien de projectgegevens ongeveer 11 /1. Uit het aantal van 2100 
arbeidsuren volgt dat ongeveer 210 transporturen zijn benodigd, wat voor het huidige project 0, 13 uur 
per m 1 inhoudt, ofwel €4,80. 

Samenvattend zijn de reele arbeidskosten vastgesteld op €47,50 (montage)+ €50,- (prefabricage) + 
€4,80 (personentransport) = €102,30 per m 1. Hoewel het transport slechts een geringe invloed heeft, 
is deze oak nag eens sterk afhankelijk van de reisafstand. Een korte afstand naar het project levert 
immers minder reisuren op dan wanneer de monteurs van ver moeten komen. 

Reele overiqe en totaalkosten 
Behoudens inkoopvoordeel, vermindering van zaagverlies en vermindering van beschadiging is het 
niet mogelijk om de materiaalkosten wezenlijk te verlagen. Op het project is een marktconforme prijs 
voor de materialen betaald en daarnaast hebben oak geen relevante verspillingen van materiaal 
plaatsgevonden. Het betekent dat de gerealiseerde materiaalkosten van €45,-/m 1 een reele weergave 
zijn van de optimale materiaalkosten en dat het als zodanig voor de totaalprijs kan warden toegepast. 

Ten opzichte van de gerealiseerde kosten is het mogelijk om te besparen op de materieelkosten en 
transportkosten. Ze hebben echter een dusdanig geringe invloed op de totaalkosten dat het geen 
significant effect oplevert. Hooguit is het mogelijk om een euro of 2 te besparen, terwijl dit nag geen 
2% op het totaal is. 
De totaalkosten beschouwend, valt het volgende op. In hoofdstuk 4 is aangetoond dat een aanzienlijk 
hogere montagesnelheid haalbaar is, wat bovendien consequenties heeft voor de kosten. Uit de 
gerealiseerde kosten (paragraaf 3.3.1) is al gebleken dat met €188,90/m 1 de arbeidskosten circa. 75% 
van het totaal hebben opgeleverd en ruim 4 keer meer dan de materiaalkosten. In de vorige para~raaf 
is aangetoond, dat de arbeidskosten kunnen warden teruggedrongen tot ongeveer €102,30/m . De 
overige gerealiseerde kosten zijn substantieel optimaal. Met deze gegevens kan een reele m 1 prijs 
voor het drukschotsysteem op Carre warden vastgesteld: 
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€102,30 (arbeid) + €45,50 (materialen) + €12,- (materieel) + €4,- (transport)= €163 ,80 

Een vergelijking met de gerealiseerde kosten leert dat een besparing mogelijk is van ongeveer 34,6%. 

Eerder is al uitgelicht dat de gemiddelde snelheid projectbreed wordt bepaald en niet 
steekproefsgewijs. Ditzelfde geldt in feite ook voor de kosten. Normaliter zullen de kosten bij aanvang 
van het project hoger zijn, dan naarmate het project vordert. De twee belangrijkste redenen hiervoor 
zijn dat het project moet warden opgestart (aanschaf materiaal/materieel, organisatorische kosten) en 
dat de montageploeg nog moet inwerken (leereffect). Ook zal een complex bouwdeel meer kosten 
dan een relatief eenvoudig bouwdeel. 
Ondanks bovenstaande fluctuaties in de montagekosten is getracht een indicatie te geven van de 
reele kosten van de drukschotten voor een geheel project. Uit de grafiek in figuur 3.11 valt op te 
maken dat de hellingshoek van de arbeidskostenlijn (blauw) in het begin steiler is dan na circa 500m1, 
waarna de lijn nivelleert en lineair verder gaat. De steilte van de hellingshoek geeft de kosten weer op 
de betreffende positie. De hoge hellingsgraad komt voort uit de leercurve, omdat montageploegen hun 
project moeten opstarten, wat tijd en geld kost. 

~ € 350.000 

€ 300.000 

€ 250.000 

€ 200.000 

€ 150.000 

€ 100.000 

€ 50.000 

€-

Reele kosten drukschotten Carre 

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 

- Totale kosten 

- Arbeidskosten 

- Materiaalkosten 

- Materieel en 
transportkosten 

Aantal m1 

l 

Figuur 3.11: De grafiek geeft een indicatie weer van de kosten in relatie tot het aantal m1 drukschot. De totale 
kosten (rode lijn) zijn opgebouwd uit arbeidskosten, materiaa/kosten en materiee/- en transportkosten, we/ke 
ook afzonderlijk zijn opgenomen. De lijnen geven de realiteit niet exact weer. In werkelijkheid zal de 
arbeidskostenlijn meer fluctueren. De overige kosten zijn gelijkmatig over het project verdeeld, waardoor hier 
we/ sprake is van een lineaire functie. Ook is zichtbaar dat in de eerste circa 500m 1 een minder hoge snelheid 
wordt behaa/d, dan daarna, omdat men in het begin nog niet voldoende in het project is ingewerkt. 
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3.3.3 Deelconclusie kosten 

Uit de reflectie van de gerealiseerde kosten blijkt dat de kosten kunnen warden onderverdeeld in de 
kostengroepen arbeid, materiaal, materieel en transport. Gezien de gerealiseerde kosten is een 
overheersende rol weggelegd voor de factor arbeid, welke met bijna €190,- Im 1 ruim o/.i van de 
totaalkosten be"invloedt. Onderzoek naar de overige kostengroepen heeft aangetoond dat hierin 
weinig marge zit, waardoor het een juiste afspiegeling blijkt van de reele kosten per kostengroep. 

Omdat, zoals gezegd, te hoge arbeidskosten zijn geconstateerd, is het van belang dat reele waarden 
zijn vastgesteld. De hoogte van de arbeidskosten wordt bepaald door middel van de montagesnelheid, 
de ploeggrootte en het (gemiddelde) uurloon. In hoofdstuk 4 is een reele montagesnelheid bepaald, 
welke tevens is gehanteerd voor de reele arbeidskosten. Uit de gegevens volgt een variabele 
montagesnelheid van 1,5m 1/u voor complexe projecten tot 3m 1/u voor eenvoudige projecten, wat neer 
komt op arbeidskosten van €118, 13 (voor 1,5m 1/u) tot €86.47 (voor 3m 1/u). Gezien de 
moeilijkheidsgraad op Carre is hier een montagesnelheid van 2m 1/u aangehouden. Hieruit volgen 
arbeidskosten van €102,30. 

Voor de overige kosten zijn de gerealiseerde waarden als reeel beschouwd . Deze kosten komen, 
ongeacht de moeilijkheidsgraad van het project, op €61,50/m 1. Uit de kostenverdeling volgt dat de 
totaalkosten per m1 uitkomen tussen de €148 ,- en €180,-. Voor het ontwerp van Carre komen de reele 
kosten uit op €163,80. 

3.4. Onderzoeksconclusie 
In dit deel komen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar voren. Hierbij wordt antwoord 
gegeven op de onderzoeksvragen met bijbehorende deelvragen. 

Naar aanleiding van de probleemanalyse zijn een tweetal onderzoeksvragen opgesteld, met daarbij 
aansluitende deelvragen. In deze conclusie is op iedere deelvraag een antwoord gegeven, welke uit 
het onderzoek naar voren is gekomen. 

De eerste probleemstelling heeft betrekking op gerealiseerde waarden en luidt als volgt: 

"Met welke maatnauwkeurigheid, montagesne/heid en kosten zijn de drukschotten op Carre 
gerealiseerd?" 

Hieronder zijn de resultaten per onderzoeksvraag omschreven. 

1.1 Hoe groat is de (on)nauwkeurigheid van de gerealiseerde drukschotten? 
De nauwkeurigheid van de gerealiseerde drukschotten is onderverdeeld in nauwkeurigheid ter plaatse 
van de aansluiting met een referentie en de nauwkeurigheid op posities waar geen sprake is van 
zichtbare afwijkingen ten opzichte van een referentieobject. Uitgaande van een normale verdeling zijn 
in het eerste geval maatafwijkingen geconstateerd met een standaarddeviatie van circa 4mm en in de 
andere situatie is de standaarddeviatie ongeveer ?mm. 

1.2 Welke snelheid is behaa/d bij de montage van de drukschotten? 
De drukschotten op Carre zijn gemonteerd met een ploeggrootte van ongeveer 2,5, wat inhoudt dat 2 
werknemers voor 100% aan de montage hebben bijgedragen, terwijl een werknemer voor de helft 
heeft bijgedragen . Uit de metingen is naar voren gekomen dat een gemiddelde montagesnelheid is 
behaald van 0,76m 1/u. 

1.3 Hoeveel heeft het drukschotsysteem gekost? 
Uit de gegevens van de kostengroepen arbeid, materiaal, materieel en transport zijn de kosten voor 
de gerealiseerde drukschotten uiteengezet. De arbeidskosten zijn onderverdeeld in 
prefabricagekosten , montagekosten en kosten voor personentransport. Met behulp van de 
urenregistratie en nacalculatie is vastgesteld dat de prefabricage €52,51/m1 heeft gekost, de montage 
125,02/m 1 en het personentransport €11,37 /m 1. Hiermee komen de gemiddelde arbeidskosten op 
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€188,90/m 1, de materiaalkosten op €45,50, de materieelkosten op €12,- en de transportkosten op 
€4,-. Totaal maakt dit een m 1-prijs van €250,40 . 

In de tweede onderzoeksvraag warden dezelfde factoren behandeld, echter gaat het daarbij niet om 
wat de gerealiseerde waarden blijken, maar wat reele waarden zijn . De onderzoeksvraag luidt als 
vol gt: 

"Wat zijn reele waarden voor de maatnauwkeurigheid, montagesnelheid en kosten van de rea/isatie 
van de drukschotten op Carre" 

2.1 Wat is een ree/e waarde voor de maatnauwkeurigheid van de gerea/iseerde drukschotten? 
Het vastleggen van een reele waarde voor de maatnauwkeurigheid gaat uit van een arbitraire 
beoordeling. De waarde wordt immers gebaseerd op esthetische aanvaardbaarheid, welke per 
persoon kan verschillen. De reele maatnauwkeurigheid is daarom bepaald door meerdere situaties in 
het werk te observeren en bij acceptatie door een aantal personen de nauwkeurigheid als reeel te 
beschouwen. Voor de aansluiting met een referentie komt deze nauwkeurigheid uit op een maximaal 
toelaatbare afwijking van 5mm en in de situatie zonder aansluiting geldt een maximaal toelaatbare 
afwijking van 1 Omm. 

2.2 Wat is een ree/e montagesne/heid voor het aanbrengen van de drukschotten? 
De reele montagesnelheid is benaderd aan de hand van de analyse van het montageproces en een 
vergelijking met een alternatief project. Er is geconstateerd dat minder tijd aan productieve 
handelingen voor het systeem op Carre is benodigd dan voor het alternatieve project (ROC 
Technovium in Nijmegen), maar dat ook meer improductiviteit optreedt. Een reele 
productiviteitsverdeling is vastgesteld op 55% direct productief, 20% indirect productief en 25% 
improductief. Eveneens is geconcludeerd dat in 1m1 ongeveer 62 minuten aan direct productieve 
handelingen zitten, waaruit volgt dat een montagesnelheid gehaald kan warden van 4m 1/u . Deze 
waarde blijkt echter niet reeel, omdat is uitgegaan van de meest gunstige situatie welke in de praktijk 
nooit voor zal komen. 
Aangezien het ontwerp invloed heeft op de montagesnelheid, is gekozen om onderscheid te maken in 
de moeilijkheidsgraad van het project. Dit betekent dat een variabele montagesnelheid wordt 
gehanteerd van 1,5m 1/u voor een relatief ongunstige indeling van de drukschotten, tot 3m 1/u voor een 
gunstige indeling. 

2.3 Wat zijn ree/e kosten voor de rea/isatie van de drukschotten? 
Geconcludeerd kan warden dat van de verschillende kostengroepen weinig marge zit in materiaal, 
materieel en transport, maar dat de reele arbeidskosten aanzienlijk afwijken van de gerealiseerde 
arbeidskosten. Om die reden zijn de gerealiseerde kosten aan materiaal, materieel en transport als 
reeel beschouwd, terwijl de reele arbeidskosten andere waarden aantonen. 
De reele arbeidskosten komen voort uit de reele montagesnelheid, het gemiddelde uurloon en de 
ploeggrootte. In deelvraag 2.2 is aangegeven dat sprake is van een flexibele montagesnelheid, 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Hieruit volgt dat ook de montagekosten variabel zijn, immers 
een snellere montagetijd (met dezelfde ploeggrootte en uurloon) levert minder kosten op. Uit de 
gegevens volgt dat de totaalkosten varieren van €148/m 1 tot €180/m 1. In het geval van de indeling op 
Carre komen de reele kosten uit op €163,80. 

Resumerend zijn de onderzoeksresultaten in een matrix weergegeven. 

ASPECT 1. GEREALISEERD 2. REE EL 

1. Maatnauwkeurigheid 1.1 std.1 +/- 4mm 2.1 std.1 +/- 2,5mm 
std.2 +/- ?mm std.2 +/- 5,0mm 

2. Montagesnelheld 1.2 0,76m 1/u 2.2 2m 1/u 
3. Kosten 1.3 € 250,40 2.3 € 163,80 
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Dit hoofdstuk vormt de basis voor het ontwikkelen van het drukschotsysteem. Eerst is omschreven wat 
de uitgangspunten vormen voor het te ontwikkelen ontwerp. In de uitgangspunten zijn de volgende 
aspecten opgenomen: 

Uitgangsmodel 
Afmetingen 
Montageomstandigheden 
lnstallatie-uitgangspunten 
Beperkingen 

Daarnaast is een programma van eisen opgesteld. Hierin staan concrete eisen waaraan het ontwerp 
moet voldoen ten aanzien van de meest essentiele factoren. Deze eisen dienen enerzijds om 
varianten op te selecteren en fungeren laterals toetssteen voor het definitieve ontwerp. 

4.1 Uitgangspunten 
De vormen, afmetingen en indeling van drukschotten zijn erg projectafhankelijk. Ook projectafhankelijk 
zijn een aantal andere factoren, zoals de omstandigheden tijdens de montage en de kwaliteitseisen 
van de opdrachtgever. In feite kan warden gesteld dat geen enkel project twee keer op dezelfde wijze 
zal warden uitgevoerd. Om toch een universeel toepasbaar systeem te ontwikkelen zijn 
uitgangspunten opgesteld met daarin de meest voorkomende knelpunten. Op deze wijze ontstaat een 
uniform systeem, dat toepasbaar is voor ieder project dat overeenkomt met de gestelde 
uitgangspunten. Of waarschijnlijker, met een deel van de uitgangspunten. 

De uitgangspunten fungeren als afbakening waarbinnen het ontwikkelde systeem uitgevoerd moet 
kunnen warden. Als basis is uitgegaan van een indeling die representatief is voor de uitgangspunten 
op Carre. Er is gekozen voor een fragment waarin een verscheidenheid aan mogelijke knelpunten in 
zit. 
Figuur 4.1 geeft een principeplattegrond weer van het uitgangsmodel dat als referentie dient voor het 
ontwerp. In de plattegrond zijn alle langsschotten en dwarsschotten opgenomen met bijbehorende 
afmetingen. 
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Figuur 4.1: Het uitgangsmodel waarbij de indeling zoals op Carre is toegepast het uitgangspunt vormt. 
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Van het uitgangsmodel is in figuur 4.2 een 30-weergave te zien. Met cijfers staat aangegeven welke 
positionele kenmerken in het uitgangsmodel zijn opgenomen. De verwijzingen naar de kenmerken 
staan onder de figuur. 

Figuur 4.2: Het uitgangsmodel van de drukschotindeling, welke is afgeleid van het op Carre toegepaste 
systeem. In het model zijn a/le mogelijke positionele kenmerken opgenomen. 

Als uitgangspunt zijn in het basismodel de volgende positionele kenmerken opgenomen: 
1) drukschot tussen 2 kolommen; 
2) drukschot tussen wand en kolom; 
3) overspanning van meer dan 10 meter; 
4) inklemming aan beide zijden; 
5) 1 zijde zonder inklemming; 
6) haakse aansluiting tussen langsschot en 1 dwarsschot; 
7) haakse aansluiting tussen langsschot en 2 dwarsschotten; 
8) 2 parallel lopende langsschotten met tussenruimte van 1800mm (gangbreedte), 
9) aansluiting drukschot met kolom, waarbij voorzijde kolom = voorzijde beplating 

Naast de uitgangspunten voor de verschillende posities van de drukschotten, zijn ook algemene 
uitgangspunten opgesteld. Deze algemene uitgangspunten vormen een additie op het uitgangsmodel, 
maar zijn minstens zo belangrijk. In de algemene uitgangspunten zijn afmetingen opgenomen, de 
montageomstandigheden, visuele uitgangspunten en installatiegerelateerde uitgangspunten (figuur 
4.3). 
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De hoogte van de drukschotten is 1 OOOmm 
De dikte van de drukschotten is 135mm 
Het totaal aantal te verwerken drukschot op het project is 2000m 1 
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Bij aanvang van de montage is de betonconstructie (van het betreffende deel) gereed en is de 
ruimte waarin wordt gemonteerd leeg 
Ten tijde van de montage is de gevel niet wind- en waterdicht 
Visuele uitgangspunten 
Alie drukschotten blijven volledig in het zicht 
Het gebruik van (zichtbare) schoren of andere uitwendige stabiliteitsvoorzieningen zijn niet 
toe estaan 

De installaties moeten op willekeurige posities kunnen warden doorgevoerd behalve ter plaatse 
van kruisingen tussen drukschotten en ter plaatse van de onderste 1 Ocm 
De maximale breedte van een sparing is 2000mm 
De positie van de installaties wordt uitgezet op de (deels) gemonteerde drukschotten 

Figuur 4. 3:Algemene uitgangspunten 

4.2 Programma van Eisen (PvE) 
De hiervoor beschreven uitgangspunten fungeren als voorwaarden voor het te ontwikkelen 
drukschotsysteem. De kwaliteit van het systeem wordt afgebakend door het programma van eisen 
(hierna te noemen PvE). Hierin zijn eisen opgenomen op het gebied van maatnauwkeurigheid, 
montagesnelheid, kosten, constructie, bouwfysica en veiligheid . Per eis is een toelichting gegeven. 
Ten slotte is in figuur 4.4 een tabel weergegeven met een overzicht van de concrete eisen. 

4.2.1 Toelichting op de eisen 

Hieronder is iedere eis afzonderlijk omschreven. Tevens is per eis verklaard hoe deze tot stand is 
gekomen en welke concrete waarde er voor geldt. De eisen hebben betrekking op zowel het product 
als het proces. 

1. Maatnauwkeuriqheid 
De eis ten aanzien van de maatnauwkeurigheid is afgeleid van de reele maatnauwkeurigheid. Deze 
reele maatnauwkeurigheid is vastgesteld naar aanleiding van het nauwkeurigheidsonderzoek op 
Carre. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de maatnauwkeurigheid ter plaatse van de 
aansluiting met de hoek van de betonkolom, met een maximaal toelaatbare afwijking van +/-5mm 
gerealiseerd dient warden. In de overige gevallen kan een maximaal toelaatbare afwijking van +/-
1 Omm warden gehanteerd. 

2. Montaqesnelheid 
Voor het op Carre toegepaste drukschotsysteem blijkt een montagesnelheid van 2m 1/u reeel en 
haalbaar te zijn. Het te ontwikkelen systeem dient echter met een hogere snelheid gemonteerd te 
kunnen warden. De eis op dit gebied is om die reden hoger gesteld. Verwacht wordt dat een 
montagesnelheid van 3m 1/u behaald kan warden. 

3. Kosten 
Op Carre zijn de gerealiseerde kosten berekend op ca. €250,-/m 1 en zijn de reele kosten vastgesteld 
op 163,80/m 1• Uit de nacalculatie is gebleken dat de overschrijding van de kosten is veroorzaakt door 
de te grate hoeveelheid arbeidskosten. Bij het ontwikkelen van het systeem wordt naar een methode 
gestreefd waarbij een hogere montagesnelheid kan warden gehaald. Door het toepassen van een 
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snelle methode wordt mogelijk geacht de arbeidskosten te verlagen. Het gevolg zou echter kunnen 
zijn dat hierdoor andere kostengroepen, zoals materiaalkosten of materieelkosten juist hoger uitvallen. 
Uit de berekening van de kosten is aan het licht gekomen dat de arbeidskosten ongeveer 2/3° van de 
totaalkosten beslaat. Om die reden valt met de reductie van de arbeidskosten het grootste 
kostenvoordeel te behalen. Aangezien een extreme verlaging niet reeel lijkt is de eis voor de 
maxi male kosten vastgesteld op €150,- Im 1. 

4. Constructie 
Uit de probleemanalyse is gebleken dat de stabiliteit het grootste constructieve knelpunt vormt. 
Daarom is de stabiliteit als concrete eis opgenomen. Hoewel rekening gehouden dient te warden met 
andere constructieve aspecten (sterkte en stijfheid), zijn deze minder afhankelijk van het toe te passen 
systeem en leveren deze voor de drukschotten beduidend minder problemen op. 
Ten aanzien van de stabiliteit is de norm uit NEN6702 art. 8.2 (bijlage 4.1) gehanteerd. Hierin staat 
dat een (horizontale) puntlast van 1 kN op de wand moet kunnen warden opgevangen. Er is gekozen 
voor de normen van scheidingswanden aangezien de drukschotten dezelfde ruimtescheidende functie 
hebben (indien er een wand of pui onder wordt geplaatst). In bijlage 4.2 is een berekening opgenomen 
waarin de belasting is berekend die optreedt op de onderzijde van het drukschot bij een puntlast van 
1 kN op de onderliggende wand. Uit de berekening komt naar voren dat bij een horizontale belasting 
van 230N/m1 op de onderzijde van het drukschot de (relatieve) afwijking niet grater mag zijn dan 
15mm. Dit houdt in dat een elastische vervorming van 15mm mag optreden bij een druk van 1 kN op 
de wand. 

5. Bouwtvsica 
Bouwfysische eisen zijn vooral van invloed op de geluid- en brandwerendheid van de drukschotten. 
De eisen zijn echter sterk afhankelijk van de ruimtelijke functies en de eisen die door de 
opdrachtgever of architect warden gesteld en daardoor erg projectgebonden. Vandaar dat is gekozen 
om de bouwfysische eisen niet te kwantificeren. In plaats daarvan is als eis gesteld dat alle 
bouwfysische lekken, zoals aansluitingen en doorvoeringen, afgedicht moeten zijn. Er dient overigens 
wel naar gestreefd te warden om aansluitingen en doorvoeringen, ongeacht de specifieke eis, op een 
bouwfysisch verantwoorde wijze te realiseren. Dit betekent dat bij het beoordelen van 
ontwerpvarianten wel degelijk wordt gekeken naar de bouwfysische haalbaarheid van bijvoorbeeld 
aansluitingen. 
Tevens dient op materiaalniveau rekening gehouden te warden met de vochtwerendheid. Doordat 
tijdens de montage het gebouw niet wind- en waterdicht is, dienen de materialen voldoende 
vochtwerend te zijn. Dit komt voornamelijk door de hoge luchtvochtigheid. 

6. Vei/iqheid 
De veiligheidseisen dienen afgestemd te zijn op de veiligheidsvoorschriften die gelden in de bouw. 
Hieronder vallen ondermeer voorschriften met betrekking tot het verwerken van materialen, het 
gebruik van materieel, PBM's, transport op de bouwplaats en algemene veiligheidsvoorschriften. 

4.2.2 Overzicht van de concrete eisen 

Om het PvE overzichtelijk en compleet weer te geven is in figuur 4.4 een overzichtstabel opgesteld, 
welke de omschrijving van de eis weergeeft en de daarmee gerelateerde concrete eis. 
Programma van Eisen 

1a. 

1b. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Maatnauwkeurigheid 

Montagesnelheid 
Kosten 

Constructie 

Bouwfysica 
Veiligheid 

Figuur 4.4.· Tabet met PvE 

T.p.v. aansluiting met hoek betonconstructie maximaal 
toelaatbare afwijking 5mm 
Overige posities maximaal toelaatbare afwijking 1 Omm 
Minimaal 3m 1/u 
Maximaal €150,-/m 1 

Maximale relatieve afwijking van 15mm bij een belasting van 
230N/m1 

bouwfysische lekken afgedicht en gebruik vochtwerende 
materialen 
voldoen aan geldende veiligheidsvoorschriften 
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5. Ontwerpontwikkeling 
Voor de ontwikkeling van het drukschotsysteem is een trechteraanpak gehanteerd. Hiermee wordt 
bedoeld dat eerst op abstractieniveau is ontwikkeld en vervolgens steeds gespecificeerder naar een 
eindontwerp is toegewerkt. Jn de ontwerpaanzet is ontwikkeld op basis van een aantal 
ontwerpvariabelen met gerelateerde, mogelijke systeemkenmerken. Uit de meest kansrijke 
combinaties van systeemkenmerken zijn een aantal varianten ontstaan we/ke individuee/ zijn 
toege/icht. De varianten zijn daarna in een selectie beoordeeld. Deze selectie heeft plaatsgevonden 
met behulp van een aantal criteria gebaseerd op de uitgangspunten en het PvE. De variant welke 
volgens de uitgangspunten uitgevoerd kan warden en het meest binnen het PvE past, is ten slotte 
operationeel uitgewerkt. 

5.1 Ontwikkeling van varianten voor het drukschotsysteem 
Om tot een aantal conceptuele ontwerpen te komen is een ontwikkelingsmodel (zie figuur 5.1 of 
bijlage 5.1) opgesteld met ontwerpvariabelen. De variabelen zijn in volgorde van essentie 
weergegeven. In het model is dit terug te zien in de hierarchische lagen . Vanzelfsprekend heeft de 
bovenste laag de hoogste essentie. De onderliggende lagen stammen er van af. 
De variabelen bestaan uit knelpunten welke in het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Ze hebben 
betrekking op het behalen van de vereiste stabiliteit, het realiseren van de vrije doorvoerbaarheid van 
installaties, de materiaalsamenstelling en de wijze van vervaardiging van de drukschotten. 
Per ontwerpvariabele zijn een aantal mogelijke systeemkenmerken opgenomen. De combinatie van 
een systeemkenmerk per variabele vormt het systeem. Op deze wijze ontstaat een stamboom met 12 
mogelijke varianten . 

Drukschotsysteem 

r------------r-------------------------------------- ---------------------------------, 
I ONTWE.llPVAA IABELEN SYSTEE MKENMERKEN I 

:.---~~~~----,!.J---~~~~--+-========================:::_.:::=====ir--~~~~~~~~~~~-----1, 
1. Stabilitelt 1b. Kolommen 
con1tructla llggaratructuur 

Figuur 5. 1: Opzet van het ontwikkelingsmodel. In de linkerkolom staan de ontwerpvariabelen in hierarchische 
lagen. In het stamboomgebied zijn de systeemkenmerken opgenomen. 

5.1.1 Toelichting op de ontwerpvariabelen en de 'mogelijke' systeemkenmerken 

In deze paragraaf is een toelichting gegeven op de 4 ontwerpvariabelen en hun gerelateerde 
systeemkenmerken. De uiteenzetting van variabelen en systeemkenmerken staat in relatie met het 
ontwikkelingsmodel. Dezelfde hierarchie is gehanteerd en ook de coderingen komen overeen met die 
van de systeemkenmerken uit het model. 
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1. Stabllltelt constructle 

De stabiliteit van de drukschotconstructie neemt de hoogste positie in de hierarchie van het 
stamboommodel in. Uit het probleemgebied blijkt dat de stabiliteit niet alleen knelpunten oplevert op 
constructief gebied, maar oak een grate invloed heeft op de maatnauwkeurigheid en de 
montagesnelheid. Om die reden is gekozen de stabiliteitskenmerken met de hoogste essentie aan 
te merken. 
Voor een stabiele realisatie van de drukschotten zijn twee opties reeel geacht. Bij het bepalen van 
deze opties is rekening gehouden met de uitgangspunten, waarin is opgenomen dat zichtbare 
stabiliteitsvoorzieningen zoals schoren niet zijn toegestaan. 

1 a. Momentvaste bovenaansluitinq 
De eerste optie betreft de bevestiging van de drukschotten aan het betonskelet met een 
momentvaste verbinding. Als gevolg van horizontale belastingen treden momenten op in het 
drukschot. Deze buigmomenten dienen te warden opgevangen door middel van een starre 
verbinding aan de bovenzijde met de betonconstructie. Er dient een momentkracht opgevangen te 
kunnen warden van ten minste 0,23kNm (zie bijlage 4.2). Gesteld kan warden dat in deze optie de 
aansluiting met de betonconstructie centraal staat. 

1 b. Kolommen-ligqerstructuur 
Bij de andere optie is sprake van een kolommen-ligger structuur. De kolommen warden aan de 
betonconstructie opgehangen en gefixeerd. Ze warden in alle richtingen (hoogterichting, 
diepterichting en langsrichting) gesteld en vormen de referentie voor de overige componenten van 
de drukschotten. Met behulp van liggers warden de kolommen aan de onderzijde met elkaar en met 
de betonconstructie verbonden. Door de stabiliteitsverbinding tussen langsschotten en 
dwarsschotten en de fixatie aan de verticale betonelementen ontstaat een stabiel, constructief 
geraamte. Nadat het constructief geraamte gereed is kunnen hier het binnenwerk en de 
zichtwerkbeplating aan warden bevestigd. 

Beide stabiliteitsopties zijn weergegeven in onderstaande figuur. De rode arcering geeft de 
essentiele de/en weer welke zorgdragen voor een stabiele drukschotconstructie. De linker 
afbeelding laat zien dat de stabiliteit door een momentvaste bovenaansluiting wordt gerealiseerd. 
De rechterafbeelding toont aan dat het element de stabiliteit haalt uit een, tussen kolommen 
gefixeerde, onderste Jigger. 

Optie 1a 

Momentvaste 
bovenaansluiting 
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2. Doorvoerbaarheld van lnstallaties 

Op carre is het doorvoeren van installaties een relatief groat knelpunt gebleken, voornamelijk omdat 
constructieve delen werden onderbroken. Om die reden is in de uitgangspunten opgenomen dat op 
(nagenoeg) iedere willekeurige positie installaties doorgevoerd moeten kunnen warden, zonder dat 
de constructie daardoor te veel stabiliteit, sterkte of stijfheid verliest. 
Een ander uitgangspunt geeft aan dat de plaats van de installaties op de gerealiseerde drukschotten 
wordt uitgezet. De installateur meet in waar hij de installaties wenst te hebben en markeert dit op de 
zichtwerkbeplating van het drukschot. 

Voor de realisatie van de vrije doorvoerbaarheid zijn twee mogelijkheden vastgesteld. Beide 
mogelijkheden zijn gebaseerd op de situatie van het drukschot, op het moment dat de posities van de 
doorvoeringen op het drukschot warden afgetekend. Op dat moment kunnen ze open 6f gesloten zijn. 

2a. Open 
Er is sprake van een open drukschot wanneer het drukschot niet aan beide zijden is voorzien van 
beplating. In de open situatie bestaat, in tegenstelling tot de gesloten situatie, de mogelijkheid om 
aanpassingen aan te brengen in het binnenwerk van het drukschot, zoals stijl- en regelwerk of 
profielen. 
De markeringen die door de installateur op het drukschot zijn aangebracht geven aan waar de 
sparingen en dus de installaties komen. Aan de hand van deze informatie kan bepaald warden welke 
constructieve aanpassingen zijn vereist. Ter plaatse van doorvoeringen kunnen constructieve delen 
warden verwijderd, versterkt of toegevoegd. Hoewel het extra arbeid veroorzaakt, kan wel 
gegarandeerd warden dat aan de constructieve eisen wordt voldaan. Vanzelfsprekend dient na de 
aanpassingen in het binnenwerk het drukschot alsnog gesloten te warden. 

2b. Gesloten 
Bij een gesloten element is aan beide zeiden de beplating van het drukschot aangebracht. Het houdt 
in dat het element gereed is. Het sluiten van het drukschot, ofwel het aanbrengen van de buitenste 
beplating is in het productieproces de laatste stap. Op het moment dat de drukschotten gesloten zijn 
is het dan ook niet meer mogelijk om nog aanpassingen te doen in het binnenwerk. Een voorwaarde 
die hierdoor ontstaat, is dat gekozen moet worden voor een binnenwerk dat geen aanpassingen meer 
vereist. 

Beide opties zijn weergegeven in onderstaande figuur. Het verschil is te zien in de beplating. In de 
linker afbeelding is de open constructie zichtbaar en in de rechter afbeelding de gesloten. Het 
kenmerkende verschil is de mogelijkheid tot aanpassing in de constructie bij de open uitvoering. 

Optie 2a Optie 2b 
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De 38 variabele heeft betrekking op de materiaalsamenstelling. Hiermee wordt niet bedoeld welke 
materiaalsoorten warden toegepast, maar of sprake is van 1 materiaalsoort of meerdere. Aangezien 
de zichtwerkbeplating in de uitgangspunten is opgenomen, wordt deze component in de beschouwing 
van deze variabele niet meegenomen. Ook maken de bevestigingsmaterialen geen deel uit van de 
uiteenzetting van de opties. In feite is alleen onderscheid gemaakt in de materiaalsamenstelling van 
het binnenwerk. 

Sij de toepassing van 1 materiaalsoort in het binnenwerk is sprake van homogeniteit. Het element is 
heterogeen wanneer er meerdere materialen voor warden toegepast. Seide kenmerken zijn hieronder 
toegelicht. 

3a. Homogeen 
In homogene elementen is het binnenwerk vervaardigd uit 1 materiaalsoort. Hierdoor is geen sprake 
van een samengesteld frame, maar vormt het binnenwerk een consistent geheel. Een voorbeeld van 
een homogene constructie is een constructie uit beton. Seton vormt een hechte samenhangende 
substantie. Sij voldoende constructieve sterkte en stijfheid blijft het materiaal statisch ondanks het 
aanbrengen van doorvoeringen voor installaties. Er zullen in dat geval geen vervormingen optreden. 
Sij homogene elementen speelt het gewicht echter ook een belangrijke rol. Een hoger gewicht van het 
materiaal levert eveneens hogere belastingen op. Dankzij deze hoge belastingen kan het zijn dat bij 
doorvoeringen het materiaal te weinig constructieve sterkte/stijfheid behoud en er mogelijk 
vervormingen optreden. Om deze reden dient gestreefd te warden naar lichte materialen, welke 
voldoende constructieve onderbrekingen kunnen opvangen. 

3b. Heterogeen 
Een heterogene constructie betekent dat het binnenwerk is opgebouwd uit meerdere 
materiaalsoorten. Een voorbeeld van een heterogene constructie is het op Carre toegepaste systeem. 
Hierin was sprake van stijl- en regelwerk (hout), glaswol (isolatie) en gipskartonplaten. In het verloop 
van de ontwikkeling is echter iedere optionele combinatie van materialen mogelijk. 

Beide opties zijn weergegeven in onderstaande figuur. In de /inkerfiguur is een homogeen binnenwerk 
opgenomen. Rechts is het binnenwerk opgebouwd uit meerdere materiaa/soorten. Hoewe/ ook andere 
combinaties moge/ijk zijn, is in dit voorbee/d een frame met isolatie en beplating opgenomen. 

Optie 3a Optie 3b 

Homogeen Heterogeen 
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4. Vervaardiging 

De laatste variabele waarvoor opties z,ijn uiteengezet is de wijze van vervaard lging. De 
drukschotten kunnen via verschillende productiemethoden tot stand komen. In het ontwerpmodel is 
onderscheid gemaakt tussen in het werk vervaardigen, prefabriceren en semi-prefabriceren . 

4a. In het werk vervaardiqen 
In het werk vervaardigen houdt in dat alle activiteiten op de bouw plaats vinden. De materia!en 
worden op productmaten aangeleverd en vervolgens ter plaatse bewerkt en verwerkt. 

4b. Prefab 
Voor prefab elementen geldt dat ze vooraf en onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek 
worden vervaardigd en vervolgens als geheel aan de betonconstructie worden gemonteerd. 

4c. Semi-prefab 
Onder semi-prefab wordt verstaan dat delen in de fabriek worden bewerkt en/of geproduceerd en 
dat ze vervolgens op de bouwplaats worden samengevoegd en aan de betonconstructie worden 
gemonteerd . 

De opties zijn weergegeven in onderstaande figuur. De linkerfiguur toont de vervaardiging in het 
werk. Alie te verwerken componenten zijn op handelsmaat op het werk geleverd. In de midde/ste 
figuur zijn vol/edig geprefabriceerde elementen weergegeven. In de rechterfiguur zijn 
geprefabriceerde de/en te zien. Er zijn vele mogelijkheden in semi-prefabricage. In het voorbee/d is 
een houten frame geprefabriceerd en zijn de isolatie en beplating vooraf op moduulmaten gezaagd 
en op het werk geleverd. 

In het werk 
vervaardigen 

Optie 4b 

Prefab 

Optie 4c 

Semi-prefab 

5.1.2 Combinaties van de systeemkenmerken op basis van de ontwerpvariabelen 

Door het combineren van alle mogelijke systeemkenmerken met elkaar komen 2 (stabiliteit constructie 
x 2 (doorvoering van installaties) x 2 (materiaalsamenstelling) x 3 (vervaardiging) = 24 combinaties 
naar voren. Uit de beschouwing van iedere combinatie blijkt dat niet alle systeemkenmerken met 
elkaar uitvoerbaar zijn . Daarom zijn in het stamboommodel alleen alle combineerbare, haalbare opties 
opgenomen. 
Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een open drukschot uit te voeren met een homogeen materiaal of 
in prefab, aangezien deze eigenschappen juist maken dat het element gesloten is. Ook kan een 
gesloten element dat rechtstreeks aan het betoncasco wordt gemonteerd niet in een heterogene 
constructie warden uitgevoerd, aangezien de constructie dan niet meer aangepast kan warden. Dit 
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laatste was bijvoorbeeld het geval voor het systeem dat is toegepast op Carre. Hierbij werden 
constructieve delen onderbroken, terwijl het drukschot al gesloten was. 
Wanneer alle niet combineerbare opties warden weggelaten, blijven in totaal 12 combinaties over 
waaruit varianten voort kunnen komen. Door iedere combinatie afzonderlijk (abstract) te toetsen 
kunnen uitspraken warden gedaan over mogelijk haalbare varianten. In de volgende paragraaf vindt 
deze selectie van varianten plaats. Tevens zijn de geselecteerde varianten toegelicht. 

5.2 Variantenselectie 
Uit de 12 mogelijke combinaties van systeemkenmerken zijn een aantal combinaties geselecteerd. 
Het doel van deze selectie is om de meest kansrijke combinaties als variant uit te kunnen werken. 
Daarom is gekozen om op basis van de uitgangspunten en het PvE iedere combinatie te beoordelen. 
De combinaties welke geacht warden het meest binnen de uitgangspunten en het PvE te passen zijn 
in het ontwikkelingsmodel opgenomen in figuur 5.2 (en bijlage 5.2). Ze zijn weergegeven door middel 
van connecties tussen de systeemkenmerken met een rode lijn . 

. --------------------- ------------------------------, 
' VARIANTENGROEP 1 VARIANTENGROEP 2 I 
I 
I 

Figuur 5.2: Weergave van de varianten in het ontwikkelingsschema 

De systeemkenmerken van de varianten zijn hieronder uiteengezet in figuur 5.3. 

Doorvoerbaarheid Materiaal-
Stabiliteit dru~schotconstructie installatles samenstelling 

A] Momentvaste bovenaansluiting Open Heterogeen 
Variant 1 B Momentvaste bovenaansluiting Open Heterogeen 

c Momentvaste bovenaansluiting Gesloten Homogeen 

Variant 2 I: Kolommen-liggerstructuur Gesloten Homogeen 
Kolommen-liggerstructuur Gesloten Heterogeen 

Figuur 5.3: Overzicht van de varianten en de gerelateerde systeemkenmerken 

Vervaardiging 
In het werk 

Semi-prefab 
Semi-prefab 

Semi-prefab 
Semi-prefab 

I 
I 

Uit de stamboom en het overzicht van de varianten valt op te maken dat de varianten afstammen van 
de 2 optionele systeemkenmerken voor het realiseren van een stabiele drukschotconstructie. De 
eerste groep is gebaseerd op een constructie met een voldoende momentvaste bovenaansluiting, 
terwijl de tweede groep uitgaat van een constructie met kolommen en liggers welke de stabiliteit van 
de constructie verzorgt. 

Per groep zijn de mogelijke combinaties beschouwd en op haalbaarheid beoordeeld. Dit op basis van 
de uitgangspunten en het PvE. De meest kansrijke combinaties zijn hieronder per variant toegelicht. 
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5.3 Variantengroep 1 
In variantengroep 1 zijn alle varianten opgenomen die worden uitgevoerd met een momentvaste 
verbinding aan de betonconstructie. Met dit basiskenmerk zijn 3 verschillende varianten uitgewerkt. 
Per variant is een toelichting gegeven met kenmerken, voordelen en nadelen. 

Variant 1A 
11':1~"-'!l!!M!~~F.6:'" Stabiliteit 

constructle 
Momentvaste 
bovenaansluiting 

Doorvoer 
installaties 
Open 

Materiaalsamenstelling 

Heterogeen 

Vervaardiging 

In het werk 

~; 
Deze variant gaat uit van een volledig in het werk te vervaardigen element. Alie materialen worden op 
handelsmaat op het werk geleverd en daar vervolgens bewerkt en verwerkt. Omdat alle activiteiten 
naar de bouwplaats worden verschoven vindt er weinig voorbereiding plaats. 
Doordat de activiteiten onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, kan er een hoge productiviteit behaald 
worden. Mede hierdoor treden nauwelijks wachttijden op. De geringe wisselingen in uit te voeren 
activiteiten dragen ook bij aan een hogere productiviteit. leder lid van de montageploeg heeft zijn 
eigen handelingen en hoeft daarnaast weinig 'ondersteunende' handelingen voor anderen uit te 
voeren. De hoge productiviteit van deze variant is aangetoond met de metingen op het project ROC 
Technovium in Nijmegen (zie paragraaf 3.2.2). Dit systeem komt in veel opzichten overeen met de 
kenmerken uit variant 1 A. 

Ten aanzien van de montagesnelheid is de hoeveelheid handelingen op de bouwplaats een minpunt. 
Minimalisatie van het aantal handelingen draagt bij aan een snelle montage en dat is bij deze variant 
niet het geval. Alie handelingen vinden namelijk in het werk plaatsvinden. Naast de relatief grote 
hoeveelheid uit te voeren activiteiten op de bouwplaats, wordt iedere component afzonderlijk aan het 
drukschot toegevoegd. Hierdoor vinden ook bij het verwerken aan de betonconstructie veel 
handelingen plaatsvinden. 

Voordelen 
Een hoge productiviteit is haalbaar 
Weinig voorbereiding nodig 
Goed toepasbaar bij weinig repetitie 
(bijvoorbeeld bij veel passtukken) 
Weinig consequenties bij beschadiging van een 
component 

Nadelen 
Veel productiehandelingen op de bouwplaats 
Veel verwerkingshandeling op de bouwplaats 
Constructieve delen moeten worden aangepast 
na het uitzetten van installaties 
Veel wisselingen in partijen (monteur -7 
installateur -7 monteur -7 installateur) 
Veel losse componenten vergroot de 
hoeveelheid transport op de bouwplaats 
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rr:'f!llll"!W~-.~~~ Stablliteit 
constructie 
Momentvaste 
bovenaansluiting 

Doorvoer 
installaties 
Open 

Materiaalsamenstelllng Vervaardlglng 

Heterogeen Semi-prefab 

~;~ 
Variant 1 A en 1 B komen in veel opzichten overeen. Het essentiele verschil is te vinden in de wijze van 
vervaardiging. In variant 1 A wordt het drukschot volledig in het werk vervaardigd. In variant 1B wordt 
het drukschot semi-geprefabriceerd. Hierdoor worden de elementen grotendeels onder 
geconditioneerde omstandigheden vervaardigd en kunnen als grotere componenten worden 
gemonteerd. De gedeeltelijke prefabricage vermindert het aantal handelingen dat op de bouwplaats 
benodigd is om de drukschotten te realiseren. Dit komt ten goede aan de montagesnelheid. 

Hoewel sneller gemonteerd kan warden, bemoeilijkt de montage van 'completere' componenten de 
verwerking op het gebied van stabiliteit, maatnauwkeurigheid en veiligheid. Het maakt de realisatie 
van een voldoende momentvaste bovenaansluiting en het stelwerk gecompliceerder. Tevens vormt de 
grootte en het gewicht van de elementen een extra veiligheidsrisico, zowel bij het transport op de 
bouwplaats als bij het positioneren. 

Voordelen 
De montage van grate componenten vermindert 
het aantal handelingen 
De montage van grate componenten vermindert 
de hoeveelheid transport op de bouwplaats 
Er wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden geproduceerd 

Goed toepasbaar bij veel repetitie 

Nadelen 
Constructieve delen moeten warden aangepast 
na het uitzetten van installaties 
Veel wisselingen in partijen (monteur 7 
installateur 7 monteur 7 installateur) 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
het transport op de bouwplaats en het 
positioneren 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de stabiliteit 
Grotere en zwaardere elementen bemoeiUjken 
de maatbeheersing 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de veiligheid 
Er is geen hoge productiviteit haalbaar dankzij de 
hoeveelheid wisselingen in activiteiten 
Onpraktisch bij veel passtukken, aansluitingen 
en wisselingen 
Semi-prefabricage veroorzaakt veel 
voorbereiding 
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r.J':tl!ll"!W~~~~ii Stabilitelt 
_ _...., constructle 

Doorvoer 
installatles 

Materlaalsamenstelllng Vervaardiging 

Momentvaste Gesloten Homogeen Semi-prefab 
bovenaansluiting 

~.; ~ 
In tegenstelling tot varianten 1A en 1 B, bestaat het binnenwerk niet uit meerdere materialen, maar uit 
1 'homogeen' materiaal. Doordat het frame uit 1 stuk is vervaardigd warden constructieve 
componenten bij installatiedoorvoeren nooit geheel onderbroken. Het is echter wel mogelijk dat bij 
onvoldoende sterkte en stijfheid van het materiaal de constructie te veel wordt verzwakt. De 
materiaalkeuze is voor deze variant een belangrijke factor. Het gewicht van het materiaal speelt daarin 
een belangrijke rol. De ophangconstructie aan het betonskelet moet namelijk de (verticale) 
trekkrachten van de elementen op kunnen vangen. 

Een voordeel van deze variant ten opzicht van de vorige 2 is de geslotenheid op het moment van het 
uitzetten van de installaties. Door deze eigenschap kan de installateur zijn uitzetwerkzaamheden 
uitvoeren wanneer de drukschotten volledig gereed zijn. Bij de andere varianten is dit niet het geval. 
De passtukken warden geprefabriceerd zonder beplating. Om maatafwijkingen op te kunnen vangen 
wordt stelruimte aangehouden, welke na montage om bouwfysische redenen wordt afgedicht. De 
zichtwerkbeplating wordt in het werk aangebracht en de passtukken op maat gemaakt. 

Voordelen 
De montage van grate componenten vermindert 
het aantal handelingen 

De montage van grate componenten vermindert 
de hoeveelheid transport op de bouwplaats 
Er wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden geproduceerd 
Goed toepasbaar bij veel repetitie 

Constructieve delen hoeven niet meer te warden 
aangepast na het uitzetten van installaties 
Slechts 1 keer wisseling in partij (monteur -7 
installateur) 
Er hoeft slechts aan 1 kant afgetekend en 
geboord te warden 

5.4 Variantengroep 2 

Nadelen 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
het transport op de bouwplaats en het 
positioneren 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de stabiliteit 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de maatbeheersing 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de veiligheid 
Er is geen hoge productiviteit haalbaar dankzij de 
hoeveelheid wisselingen in activiteiten 
Semi-prefabricage veroorzaakt veel 
voorbereiding 
De homogeniteit kan het boren bemoeilijken 

Mogelijke onderbreking ter plaatse van 
ophangpunten kan niet warden aangepast 

De 2e variantengroep heeft als basis een constructief geraamte waaraan de overige componenten 
warden gemonteerd. Binnen deze groep heeft de gesloten uitvoering tijdens het uitzetten van de 
installaties de voorkeur. De stijlen of verticale profielen die warden toegepast bij een open uitvoering 
(zoals in variant 1A en 1 B) zijn niet noodzakelijk. Het weglaten van de stijlen zorgt ervoor dat de 
installaties geen constructieve (verticale) delen kunnen onderbreken. In dit geval is het wel van belang 
dat de overige materialen voldoende constructieve eigenschappen bezitten. Door de fixatie aan de 
betonconstructie boven en aan de stabiele ligger onder, is dit goed te realiseren. 
Er zijn 2 varianten opgesteld, met in beide gevallen semi-geprefabriceerde elementen. In de ene 
variant is sprake van een homogeen binnenwerk en de andere is heterogeen. 
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Variant 2A 
llr.9!lt'!lllll!~~l'l!ll"!ll~il'" Stabllitelt 

constructie 
Doorvoer 
installatles 

Materlaalsamenstelllng Vervaardlging 

Kolommen- Gesloten Homogeen Semi-prefab 
liggerstructuur 

~;~1 
De eerste variant met een kolommen-liggerstructuur bestaat uit een homogeen, semi-geprefabriceerd 
element. Het homogene deel wordt gerealiseerd tussen de kolommen, liggers en de betonconstructie. 
De kolommen en liggers worden op maat aangeleverd en in het werk werk gemonteerd. Het 
homogene binnenwerk kan eveneens vooraf worden vervaardigd. Daarnaast bestaat ook de 
mogelijkheid om een homogene substantie in het werk te storten en deze te laten uitharden. 
Afhankelijk van het toe te passen materiaal worden de passtukken in de fabriek of in het werk op maat 
gemaakt. De zichtwerkbeplating wordt als laatste in het werk aangebracht. 

De homogeniteit van deze variant heeft het voordeel dat na het uitzetten van de installaties, direct van 
een zijde door het element geboord kan worden. Bij een voldoende sterke en stijve samenstelling van 
het materiaal blijft het element statisch en vervormt niet. Anderzijds kan het gewicht een 
probleemgebied vormen. De belasting van het gewicht komt terecht op de onderste ligger. Bij een te 
grote overspanning kan hierdoor snel doorbuiging van de ligger optreden. 

Voordelen 
Goed toepasbaar zowel bij repetitie als bij veel 
passtukken, aansluitingen en wisselingen 

Door toepassing kolommen en liggers kan een 
hoge maatnauwkeurigheid worden gehaald 
Doordat alleen de kolommen gesteld hoeven 
worden vindt er weinig stelwerk plaats 
Er is een snelle positionering mogelijk van 
componenten 
Er zijn geen (relatief) hoge stabiliteitseisen aan 
de bovenaansluiting 
De montage van grote componenten vermindert 
het aantal handelingen 
De montage van grote componenten vermindert 
de hoeveelheid transport op de bouwplaats 
Er wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden geproduceerd 
Constructieve delen hoeven niet meer te worden 
aangepast na het uitzetten van installaties 
Slechts 1 keer wisseling in partij (monteur -7 
installateur) 
Er hoeft slechts aan 1 kant afgetekend en 
geboord te worden 

Nadel en 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
het transport op de bouwplaats en het 
positioneren 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de veiligheid 
Semi-prefabricage veroorzaakt veel 
voorbereiding 
De homogeniteit kan voor zware elementen 
zorgen 
De homogeniteit kan aansluitingen bemoeilijken 

De liggers moeten soms grote overspanningen 
kunnen overbruggen 
De kolommen en liggers leveren extra 
materiaalkosten op 
De homogeniteit kan het boren bemoeilijken 
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Variant 2b 
P'r:!~"-'!l!Wll!ll~!'-lt"fW' Stabilltelt 

constructle 
Doorvoer 
lnstallatles 

Materlaalsamenstelllng Vervaardlglng 

Kolommen- Gesloten Heterogeen Semi-prefab 
liggerstructuur 

~; ///. 
De 2e variant die wordt geproduceerd met kolommen en liggers betreft, in tegenstelling tot variant 1 B, 
een element met heterogeen binnenwerk. In dit geval ontstaat tussen het constructieve geraamte en 
de betonconstructie een ge·lsoleerd element, dat door middel van de hoge sterkte-, en 
stijfheidseigenschappen van de binnenste beplating kan voldoen aan het PvE. Een verschil met de 
homogene variant is dat het element in meer componenten opgebouwd kan worden, waardoor een 
vervaardiging van het drukschot in kleinere delen mogelijk is. Ook kan door de toepassing van 
isolatiemateriaal een lichtere constructie worden gerealiseerd. De zichtwerkbeplating wordt eveneens 
als laatste in het werk aan het element gemonteerd. 

Het grootste voordeel van variant 28 ten opzichte van variant 2A is de mogelijkheid tot een lichte 
constructie. Hierdoor treedt weinig verticale belasting op de liggers op en kunnen langere 
overspanning worden bereikt. Vanwege de heterogeniteit kan het grootste deel uit isolatie bestaan. De 
beplating kan met de isolatie zijn ge·lntegreerd (sandwichplaat) of los van de isolatie worden 
aangebracht. De beplating moet voldoende sterk en stijf zijn om de afstand van de aansluiting met de 
betonconstructie (boven) naar de statische ligger (onder) te overspannen. 

Voordelen 
Goed toepasbaar zowel bij repetitie als bij veel 
passtukken, aansluitingen en wisselingen 

Door toepassing kolommen en liggers kan een 
hoge maatnauwkeurigheid worden gehaald 
Doordat alleen de kolommen gesteld hoeven 
worden vindt er weinig stelwerk plaats 
Er is een snelle positionering mogelijk van 
componenten 
Er zijn geen (relatief) hoge stabiliteitseisen aan 
de bovenaansluiting 
De montage van grote componenten vermindert 
het aantal handelingen 
De montage van grote componenten vermindert 
de hoeveelheid transport op de bouwplaats 
Er wordt onder geconditioneerde 
omstandigheden geproduceerd 
Constructieve delen hoeven niet meer te worden 
aangepast na het uitzetten van installaties 
Slechts 1 keer wisseling in partij (monteur -7 
installateur) 
Er kan een lichte constructie gecreeerd worden 
(binnenzijde volledig voorzien van isolatie) 
Het is mogelijk om in kleinere componenten te 
monteren 
Er zijn goede bouwfysische aansluitingen 
mogelijk 

Nadelen 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
het transport op de bouwplaats en het 
positioneren 
Grotere en zwaardere elementen bemoeilijken 
de veiligheid 
Semi-prefabricage veroorzaakt veel 
voorbereiding 
De homogeniteit zorgt wellicht voor zware 
element en 
De homogeniteit kan aansluitingen bemoeilijken 

De liggers moeten soms grote overspanningen 
kunnen overbruggen 
De kolommen en liggers leveren extra 
materiaalkosten op 
Er is een extra sterke en stijve binnenbeplating 
nodig 
Hogere constructieve eisen aan de beplating 
levert extra materiaalkosten op 
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5.5 Variantenvergelijking 
Tot nu toe zijn de varianten op hoog abstractieniveau onderscheiden, aangezien alleen in 
systeemeigenschappen is gedacht. Er zijn dus nag geen materialen, samenstellingen of aansluitingen 
bekend. Om een nauwkeuriger vergelijk te kunnen maken is gekozen om de varianten enigszins vorm 
te geven door het principe van de varianten te tonen. Hierdoor is de structuur en het vertrekpunt van 
de aansluitingen van de varianten bekend. Tevens kunnen meer uitspraken over materialen warden 
gedaan. 

Wanneer de structuur van de varianten in kaart is gebracht kunnen ze uiteen warden gezet. Hieruit 
komt naar voren welke van de varianten operationeel uitgewerkt gaat warden. De keuze voor de vorm 
te geven variant is gebaseerd op de eisen uit het PvE. Naast deze eisen zijn oak een aantal andere 
aspecten opgenomen, welke niet in het PvE staan maar wel van belang zijn voor de beoordeling. 
Zo warden de varianten gewaardeerd op de maatnauwkeurigheid, de montagesnelheid, de kosten, de 
constructie, de bouwfysische eigenschappen en de veiligheid. Daarnaast wordt oak beoordeeld op de 
vochtwerendheid, de transportmogelijkheden en de gevolgen voor het boren en zagen door de 
d ru kschotten. 
Bij de beoordeling wordt aan iedere variant, per aspect een waardering toegekend. Tevens is bij ieder 
aspect een weegfactor opgenomen, aangezien niet ieder aspect even zwaar meeweegt. Het totaal 
van alle waarderingen vermenigvuldigt met de weegfactoren vormt de eindscore van de variant. De 
variant met de hoogste score wordt geacht het best binnen het PvE uitgevoerd te kunnen warden. 

5.5.1 Variantprincipes 
Per variant zijn de principes weergegeven. De principes geven aan wat de leidraad vormt voor de 
mogelijke uitwerking van de varianten, zoals aansluitingen met de constructie, profielsoorten, 
materiaalsoorten en de wijze waarop constructief wordt voldaan. 

Variant 1A 
In losse componenten te bewerken en verwerken op de bouwplaats. Gebruik van houten en/of stalen 
profielen en gipsbeplating. Het element wordt gesloten nadat de positie van installaties bekend zijn en 
constructieve aanpassingen zijn aangebracht, zoals het toevoegen van stabiliteitsprofielen en het 
wijzigen van de profielen in het frame. 

Variant 1 B 
Gebruik van een stelprofiel dat eerst aan het constructief plafond wordt gemonteerd. Hieraan volgt de 
montage van een semigeprefabriceerd element met houten en/of stalen frame en eenzijdige beplating. 
Het element wordt gesloten nadat de positie van installaties bekend zijn en constructieve 
aanpassingen zijn aangebracht, zoals het toevoegen van stabiliteitsprofielen en het wijzigen van de 
profielen in het frame. 

Variant 1C 
Het binnenwerk van het drukschot bestaat uit 1 materiaal. Gekozen is voor een lichte betonsoort. Een 
andere optie is harde isolatie, echter deze is onvoldoende constructief, omdat het weliswaar een hoge 
druksterkte heeft, maar slecht trekkrachten en momenten op kan vangen. 
Doordat beton een relatief hoog eigen gewicht heeft treden hoge trekkrachten op in de verankering. 
Om die reden is gekozen de verankering door de vloer te maken en hieraan vast te klemmen. 

Variant 2A 
Het binnenwerk is vervaardigd uit gasbetonelementen die op de onderste ligger warden geplaatst en 
tegen een aanslag aan het constructief plafond. De verankering van de liggers aan het gasbeton en 
de wapening in de elementen voorkomt de doorbuiging van de onderste ligger, als gevolg van het 
eigen gewicht en de belasting door de gasbetonelementen. 
De keuze voor het materiaal van de kolommen en liggers hangt af van de constructieve 
eigenschappen en de kosten. Mogelijke alternatieven zijn staal, aluminium en glasvezelversterkte 
kunststof profielen. 
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Variant 28 
De kolommen en liggers in combinatie met het bovenste aansluitprofiel en constructieve beplating 
vormen de drukschotconstructie. Er wordt een beplating toegepast die de trekkrachten op dient te 
vangen als gevolg van de doorbuiging van de onderste liggers. Als materiaal voor de constructieve 
beplating kan hout, gips, staal, aluminium of kunststof warden toegepast. 
De keuze voor het materiaal van de kolommen en liggers hangt af van de constructieve 
eigenschappen en de kosten. Mogelijke alternatieven zijn staal, aluminium en glasvezelversterkte 
ku nststof profielen . 

5.5.2 Beoordelingsschema 

Op de volgende pagina is in figuur 5.4 het beoordelingsschema opgenomen. In eerste instantie is 
hierin de structuur van de varianten weergegeven. Deze structuur is getoond aan de hand van een 
dwarsdoorsnede en door de beschrijving van een aantal bepalende kenmerken van de variant. 
Vervolgens is van iedere variant de waardering en de weging per aspect opgenomen. Alie 
waarderingen zijn afgeleid uit bijlage 5.3. Uit de bijlage valt op te maken wat de basis vormt voor de 
totstandkoming van de waarderingen. 
De varianten zijn arbitrair beoordeeld. Dit houdt in dat op basis van variantenkenmerken argumenten 
zijn opgenomen. Deze argumenten kunnen een positieve of een negatieve bijdrage leveren bij de 
waardering van het keuzeaspect. Omdat sommige argumenten meer invloed hebben dan andere is 
het geen kwestie van optellen en aftrekken van de argumenten. Er is gewaardeerd op basis van 
inzicht, ervaring en vergelijking van de varianten. De argumenten vormen de leidraad voor de 
waarderingskeuzes. 

5.5.3 Variantkeuze 

Uit het schema komt naar voren dat variant 28 het meest geschikt is. Op de meest essentiele 
aspecten scoort variant 28 hoger dan de andere varianten. Onder deze aspecten vallen de 
maatnauwkeurigheid, de montagesnelheid en de constructieve eigenschappen. 
Variant 1 A en 'I 8 scoren op deze aspecten het laagst. 1 C blijkt de kosten ruim te overschrijden door 
het boren van de gaten in de vloer, het aangieten van deze gaten en de keuze voor 'duur' lichtbeton. 
Variant 2A blijkt voornamelijk in de montagesnelheid en de kosten (beiden weegfactor 3) tekort te 
komen ten opzichte van variant 28. 
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(JI ....., KENMERKEN: 
Dubbele beplating Dubbele beplating Bui ten- en onderzijde afwerken Buiten- en onderzijde afwerken Ligger aan beplating ophangen 

Open tijdens uitzetten installaties Open tijdens uitzetten installaties Verankering door betonvtoer Fixatie tussen 2 profielen Fixatie tussen 2 profielen 

Stabiliteitsprofielen in element Stabiliteitsprofielen in element Stabiliteit uit aansluitingen Stabiliteit uit onderste ligger Stabiliteit uit onders te ligger 

Volledig in het werk ..ervaardigd In delen geprefabriceerd Betonelernenten geprefabriceerd Betonelernenten geprefabriceerd In delen geprefabriceerd 

PVE (weegfactor}: Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. 
1. Maatnauwkeurigheid (2) 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 6 4 2 8 

2. Montagesnelheid (3) 1 3 3 2 3 6 3 3 9 2 3 6 4 3 12 

3. Kosten (3) 2 3 6 2 3 6 1 3 3 1 3 3 2 3 6 

4. Constructie (2) 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 6 4 2 8 

5. Bouwfyslca (1) 3 1 3 2 1 2 4 1 4 4 1 4 2 1 2 

6. Veiligheid (1) 4 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 

OVERIG (weegfactor}: Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. Waardering Weging Tot. 

- Vochtwerendheid (1) 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 3 1 3 

- Transport (1) 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 

- Boren en zagen (1) 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

TOTAAL: 30 29 32 36 49 
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6. Ontwerpuitwerking 
In dit hoofdstuk is variant 28 vormgegeven. De vormgeving omvat het uitwerken van het systeem in 
product en proces. Het product geeft aan WAT gebouwd dient te warden en in het proces komt naar 
voren HOE het wordt gebouwd. De ontwikkelde variant is met behulp van een handboek in kaart 
gebracht. Er is toege/icht waarvoor dit handboek dient en water in is opgenomen. 
Verder is in dit hoofdstuk in beknopte vorm de inhoud van het handboek getoond, om de essentie van 
het systeem weer te geven. 

6.1 Handboek drukschotten 
In het 'Handboek drukschotten' is variant 28 in de vorm van een handboek uitgewerkt. Het complete 
drukschotsysteem is in 4 delen uiteengezet. De producttekeningen, het materiaalgebruik, het 
materieelgebruik en het proces. Daarnaast is een schema toegevoegd, waarin alle activiteiten en 
benodigde middelen zijn opgenomen. Dit alles is weergegeven met behulp van werktekeningen, 
schetsen, schema's en tekstuele toelichtingen. 

Aangezien (vrijwel) ieder project uniek is, heeft ieder project in de meeste gevallen ook andere 
knelpunten. Om toch een universeel toepasbaar handboek te hebben is het drukschotsysteem 
afgestemd op het uitgangsmodel (zie paragraaf 7.1 uitgangspunten), waarin de meest voorkomende 
knelpunten zijn opgenomen. Het model fungeert zodoende als referentie voor een willekeurig ander 
project, waarin sprake is van (grotendeels) dezelfde uitgangspunten. Oplossingen voor in de praktijk 
voorkomende knelpunten kunnen hierdoor afgeleid warden van het uitgangsmodel. 

De uitwerkingen uit het 'Handboek drukschotten' zijn in beknopte vorm in dit hoofdstuk weergegeven. 
Verder is, in tegenstelling tot in het 'Handboek drukschotten', toegelicht waarom bepaalde keuzes met 
betrekking tot product en proces zijn gemaakt. 

6.2 Product 
Het product, ofwel WAT er gebouwd moet warden is in deze paragraaf omschreven. 

6.2.1 Componenten 

Het drukschotsysteem is opgebouwd uit verschillende componenten. Er is onderscheid gemaakt in de 
volgende componenten: 

kolommen 
opleghoekankers 
liggers 
toebehoren liggers 
aansluitprofielen 
isolatie 
binnenbeplating 
zichtwerkbeplating 
afwerkmaterialen 

De componenten kunnen in verschillende vormen en met verschillende materiaalsoorten warden 
gerealiseerd. 

Kolommen 
De kolommen warden verticaal gefixeerd aan het constructief plafond. Ze fungeren als verbinding 
tussen de liggers onderling en de liggers met de betonconstructie . Tevens hebben de kolommen een 
functie met betrekking tot de maatbeheersing en de montagesnelheid. De kolommen vormen de 
referentie voor de liggers, de bovenste aansluitprofielen en de beplating. Hierdoor zorgt een hogere 
nauwkeurigheid van de kolommen automatisch voor een hogere nauwkeurigheid van de overige 
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componenten. Ten aanzien van de montagesnelheid geldt dat wanneer de 
kolommen zijn gefixeerd, de liggers alleen nog opgelegd hoeven te warden en 
gefixeerd. Er vindt geen stelwerk meer plaats. 
Er is voor gekozen om stalen HEA100 kolommen toe te passen (figuur 6.1). De 
reden hiervoor is dat staal met een relatief hoge nauwkeurigheid gerealiseerd 
kan warden, sterk en stijf materiaal is en goed trekkrachten kan opvangen. 
Alternatieve materialen als hout, beton, aluminium of kunststof voldeden niet. Dit 
voornamelijk op basis van constructieve eigenschappen en kosten. 
Om de kolommen aan de betonconstructie te kunnen bevestigen zijn voetplaten 
aan de kolom gelast. In de voetplaten zitten 2 slobgaten in diepterichting, 
waarmee de kolom in diepterichting gesteld kunnen warden . 
Aan de onderkant van de kolom is een kopplaat gelast waarop de liggers gelegd 
kunnen warden. In dit geval zijn slobgaten in langsrichting opgenomen om geen 
passingsproblemen met de liggers te krijgen . In diepterichting is de kolom al 
gesteld, dus hier hoeven geen stelvoorzieningen voor de liggers te zijn 
opgenomen. 

Opleqhoekankers 
Opleghoekankers warden aan de betonconstructie gemonteerd en, indien nodig, 
haaks op de langsliggers. Ze warden gebruikt om de liggers op te kunnen leggen 
en mee te kunnen fixeren aan de betonconstructie of op de kruising van langs
en dwarsliggers. Evenals de kolommen zijn de hoekankers uitgevoerd in staal 
(figuur 6.2). In het hoekanker zijn twee slobgaten opgenomen. Een voor de 
correctie van maatafwijking in diepterichting en een om passingsproblemen bij 

Figuur 6.1: 
Staalkolom 

de oplegging van de liggers te voorkomen. Figuur 6.2: 
Op/eqhoekanker 

Liqqers 
De ligger dient de afstand van kolom naar kolom, van kolom naar betonconstructie of van 
betonconstructie naar betonconstructie te overspannen. 
Evenals bij de kolommen zijn verschillende materiaalsoorten overwogen. Gezien de buigmomenten en 
trekkrachten in de profielen zijn de materialen staal, aluminium en glasvezelversterkte kunststof 
vergeleken. Uit de vergelijking is naar voren gekomen dat staal de minste overspanning kan 
overbruggen vanwege het hogere eigen gewicht. Glasvezelversterkte kunststof profielen blijken echter 
ca. 5 keer hogere kosten met zich mee te brengen, waardoor deze optie niet meer rendabel is. 
Aluminium heeft ongeveer een 3 keer zo laag soortelijk gewicht als staal (ca. 
2,6kg/dm3 om ca. 7,9kg/dm3

), maar is ongeveer 1,5 keer duurder per lengte
eenheid. Daarnaast heeft aluminium een veel lagere) elasticiteitsmodulus 
(2.100.000 N/m2 om 690.000 N/m2

), waardoor eerder doorbuiging optreedt. Ook 
is van belang dat kunststof en aluminium in maximum lengtes warden geleverd 
van ca. 6 meter en staalprofielen van ca . 12 meter. 
Gezien bovengenoemde redenen is gekozen voor het toepassen van stalen 
profielen (figuur 6.3). De verticale doorbuiging wordt in dit geval met behulp van 
constructieve binnenbeplating opgevangen. Horizontale doorbuiging kan alleen 
optreden als er belasting op de onderliggende wand of pui wordt uitgeoefend en 
niet door het eigen gewicht van de ligger. 

Het gevolg is dat de liggers (in combinatie met de staalkolommen) benut warden 
voor de stabiliteit van de drukschotten en voor het opvangen van belastingen in 
diepterichting en dus niet voor belastingen in neerwaartse richting. 
Omdat de maximale overspanning in het uitgangsmodel van 11 meter niet 
haalbaar is gebleken, is ervoor gekozen om een overspanning van stramien naar 
stramien te realiseren . Hierdoor is de positie van de staalkolommen altijd bekend 
en is sprake van een overspanning van circa 7 meter. Dit is constructief, logistiek 
en uitvoeringstechnisch gunstiger, omdat de ligger korter en lichter is. Daarnaast 
blijft nog altijd 7 meter 'vrije' ruimte over voor de doorvoer van installaties, Figuur 6.3: Ligger 
waardoor het drukschot de flexibiliteit voor installatiedoorvoeren behoudt. 

59 



,-Jbam 
utiliteitsbouw TU/ 

Technlsche Unlversltelt 

e Elndhoven 
University of Technology 

' DI Where lnnovallon starts 

Gekozen is voor HEA100 profielen, omdat deze door de vorm van de doorsnede een relatief hoge 
sterkte en stijfheid hebben. Bijkomend voordeel is de ruimte die tussen de flenzen aanwezig is voor 
het realiseren van leidingwerk in de drukschotten. 
Om de hoeveelheid arbeid en de kosten te verlagen zijn de liggers geprefabriceerd. Uit de indeling 
blijkt dat er sprake is van repetitie in de lengte van de liggers. Dit verlaagt de productiekosten en 
vereenvoudigt de logistiek. Alie liggers zijn voorzien van een gat op het begin en aan het eind voor de 
fixatie aan het oplegpunt. Daarnaast zijn telkens, met een vaste h.o.h. afstand, gaten opgenomen 
waar eventueel leidingwerk door gevoerd zou kunnen warden. 

Toebehoren liqqers (klossen. U-profielen. promatect) 
Voordat de liggers warden gemonteerd, warden ze op het project geprepareerd. Hierdoor ontstaat een 
samengestelde ligger welke is voorzien van klossen, een U-profiel en aan beide zijden een strook 
promatect (of gelijkwaardig). De klossen zijn bestemd voor de fixatie van het U-profiel. De strook 
promatect zorgt voor brand- en geluidwerendheid en is opvulling tussen de HEA ligger en de 
zichtwerkbeplating. 

Aansluitprofielen 
Aansluitprofielen warden horizontaal gemonteerd aan het constructief plafond en verticaal aan de 
betonkolom of wand. Ze dienen als aanslag in diepterichting voor de beplating en warden tevens 
gebruikt om de beplating aan te fixeren. De profielen aan het constructief plafond moeten de verticale 
(neerwaartse) krachten van de beplating en de onderste ligger op kunnen vangen. 
De aansluitprofielen warden normaliter toegepast in metalstud wanden. Ze zijn eenvoudig op maat te 
maken met een blikschaar. Het zijn dezelfde elementen als de U-profielen die aan de liggers warden 
bevestigd. 

lsolatie 
De isolatie in het binnenwerk wordt toegepast om hogere bouwfysische waarden te realiseren. Er 
wordt een harde steenwol isolatieplaat gebruikt, die tussen de U-profielen kan warden gezet. De 
isolatieplaten kunnen met behulp van een mes op maat warden gesneden. 

Binnenbeplating 
Er wordt aan beide zeiden een dubbele beplating toegepast. De binnenste beplating levert een 
bijdrage aan de realisatie van de bouwfysische eisen. Daarnaast vervult de binnenbeplating ook een 
constructieve functie. 

Om aan beide eisen te kunnen voldoen is een 1 Smm dikke gipsvezelplaat toegepast. Deze is 
weliswaar iets duurder dan een gipskartonplaat, maar is sterker, stijver en heeft betere vochtwerende 
eigenschappen. De hogere kosten van de gipsvezelplaat warden gecompenseerd doordat geen stijlen 
in het drukschot zijn benodigd. Dit in tegenstelling tot wanneer een gipskartonplaat toegepast zou 
warden. Gipsvezelplaat heeft namelijk een 3 keer hogere buigtreksterkte dan gipskartonplaat (5,8 
N/mm2 om 1,9 N/mm2

) . 

Een ander voordeel is dat tijdens het doorvoeren van installaties geen constructieve delen ~stijlen) 
warden onderbroken. Door de hogere trekstrekte van gipsvezelplaat (2,4 N/mm2 om 1,2 N/mm ) zorgt 
de gipsvezelplaat er ook voor dat de onderste ligger niet of nauwelijks doorbuigt. 
In bouwfysisch opzicht heeft gipsvezelplaat een hogere brand-, geluid-, en vochtwerendheid dan 
gipskartonplaat. Met name deze laatste eigenschap is van belang omdat wordt gemonteerd in een 
hoge relatieve luchtvochtigheid. 

Een belangrijke eigenschap van het systeem is dat snel gemonteerd dient te warden . De beplating zal 
daarom in hoogterichting (breedte van de plaat) op maat aangeleverd moeten warden, zodat 
zaaghandelingen op het werk warden bespaard. De volledige platen kunnen direct in het werk 
aangebracht warden. Alleen de passtukken warden op het werk ingekort. 
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Zichtwerkbeplatinq 
In de uitgangspunten is opgenomen dat alle zeiden in het zicht blijven. Er dient dus een relatief hoog 
afwerkniveau gehaald te worden. De buitenste beplating wordt daarom als zichtwerkbeplating 
toegepast. 
Evenals bij de binnenbeplating wordt de zichtwerkbeplating aangebracht onder luchtvochtige 
omstandigheden. Dit houdt in dat een materiaalsoort toegepast moet worden dat zo min mogelijk 
zwelt en uitzet als gevolg van de hoge relatieve luchtvochtigheid. 

Een materiaalsoort dat normaliter voor afwerking wordt gebruikt, maar slecht bestand is tegen vocht is 
MDF. Er bestaan echter ook MDF platen waarin vochtwerend lijmsoorten als toeslagstof zijn verwerkt. 
Deze gaan de uitzetting en krimp van de beplating tegen als gevolg van te hoge luchtvochtigheid. De 
zogenaamde MDF-H platen worden daarom gebruikt voor het zichtwerk van de drukschotten. Naast 
de MDF-H beplating bestaat er ook MDF-H2 beplating welke geschikt is voor buitengebruik. De 
hogere concentratie toeslagstoffen maakt deze variant echter duurder, terwijl het niet noodzakelijk is. 
Voor de afwerking worden de MDF-H platen gelamineerd. 

Met betrekking tot de montagesnelheid geldt hetzelfde als voor de binnenbeplating. In hoogterichting 
(breedte van de plaat) worden de platen op maat aangeleverd. De passtukken worden in het werk 
ingemeten en op maat verzaagd. 

Afwerkmaterialen 
Het afwerken van de drukschotten kan plaatsvinden op het moment de gevel wind- en waterdicht is. 
Daarom is het niet noodzakelijk dat gezocht wordt naar vochtwerende materialen. De naden kunnen 
afgedicht worden met PUR, rugvulling en kit. De plinten en afsluitlijsten zijn uit MDF vervaardigd. 
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6.2.2 Samenstelling van de drukschotten 
De hiervoor genoemde componenten warden gebruikt om de drukschotten samen te stellen. In deze 
paragraaf zijn een aantal details opgenomen, die laten zien hoe het drukschot is opgebouwd en hoe 
de verschillende bouwdelen op elkaar aansluiten. 

J -J ~-; 

Figuur 6.4: Dwarsdoorsnede 
standaarddrukschot 

- --- -- ------ ------ ------~-,- f-;t----- ------------------- - - - - -

1 
: : ~ : L. 
I -~ 1 
• I I 

I I 

Figuur 6. 5: Horizon tale doorsnede van de aansluiting tussen een 
lanqsschot en twee dwarsschotten 

In figuur 6.4 is een standaard dwarsdoorsnede van een drukschot opgenomen. Figuur 6.5 laat van 
hetzelfde drukschot een horizontale doorsnede zien met de aansluiting van een langsschot met twee 
dwarsschotten. 

Uit de dwarsdoorsnede valt op te maken dat het drukschot is opgebouwd tussen een samengestelde 
ligger en de betonconstructie. Tegen de samengestelde ligger zijn 2 stroken promatect verlijmd en 
tussen de flenzen zijn klossen geslagen waaraan een U-profiel is bevestigd. Doordat tegen het 
constructief plafond een U-profiel aansluit kan hier de beplating aan gemonteerd warden. Aan de 
bovenzijde van van de beplating is stelruimte aangehouden om afwijkingen in de vloer op te vangen. 

Ter plaatse van de aansluiting met een langsschot en een dwarsschot komt een hoekopleganker aan 
de langsligger. Vervolgens kan hier de ligger opgelegd en aan gefixeerd warden. Een stabiel 
knooppunt is het gevolg. In de horizontale doorsnede is aan de slobgaten in de opleghoekankers te 
zien dat afwijkingen in 2 richtingen gecorrigeerd kunnen warden. 
Daarnaast is de binnenbeplating van het langsschot doorgetrokken en sluit de binnenbeplating van 
het dwarsschot (met enige stelruimte) hier op aan. De reden hiervan is dat de beplating in de grootst 
mogelijke maat aangebracht kan warden en dat daarvoor dus geen passtukken gemaakt hoeven te 
warden. 

In beide figuren is te zien dat extra gaten in de HEA ligger zijn opgenomen. Deze zijn bestemd voor de 
verticale doorvoering van elektraleidingen. 
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Figuur 6. 6: Langsdoorsnede van de aansJuiting Jigger I staaJkoJom en de aansJuiting Jigger I betonconstructie 

De langsdoorsnede van het drukschot is weergegeven in figuur 6.6. In dit detail is te zien hoe de ligger 
enerzijds is opgelegd op de kopplaat van de staalkolom en anderzijds op het opleghoekanker aan de 
betonconstructie. Aan de bovenzijde, onderzijde en tegen de betonconstructie zijn de U-profielen 
waarneembaar waaraan de binnenbeplating wordt bevestigd. 

Aan de rode lijn van de beplating valt op te merken dat random overal stelruimte is aangehouden. Dit 
geldt zowel voor de binnenbeplating als voor de zichtwerkbeplating. 

De staalkolom is met behulp van 2 ankers aan 
de betonconstructie gehangen. Op iedere 
hoek van de voetplaat is een gat met 
schroefdraad opgenomen (zie figuur 6.7). Met 
behulp van stelbouten door de, van 
schroefdraad voorziene gaten, kan de kolom 
te load warden gesteld. Behalve voor het 
waterpas stellen van de staalkolom, zorgen de 
stelvoorzieningen er oak voor dat de 
staalkolom wordt vastgeklemd tegen de Figuur 6. 7: SteJprincipe staaJkoJom 
betonconstructie. De staalkolommen warden 
definitief gefixeerd met droge mortel. 
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De maatnauwkeurigheid van de drukschotten is vooral van belang met het oog op esthetische 
aanvaardbaarheid en in iets mindere mate op passingsproblemen en bouwfysische gevolgen. Een 
onnauwkeurige aansluiting van de componenten kan leiden tot 'onooglijke ' situaties, niet passende 
bouwdelen, of bouwfysische lekken . 
Of een afwijking visueel acceptabel is, kan als arbitrair warden beschouwd (zie paragraaf 3.1.2). 
lmmers, wat de een acceptabel vindt kan door een ander als onacceptabel gezien warden. Om die 
reden is in het PvE een meetbare eis opgenomen, waarbinnen het drukschot uitgevoerd dient te 
warden. Er is onderscheid gemaakt in de afwijking ter plaatse van de eindaansluiting met de kolom en 
de overige afwijkingen. Dit vanwege het verschil in zichtbaarheid van de afwijking. De eis ter plaatse 
van de kolomaansluiting is vastgesteld op +/- 5mm en in de overige gevallen +/- 1 Omm. 

Hoewel niet in de eis opgenomen, kan oak de afwijking per richting warden beschouwd. Een afwijking 
in langsrichting zal namelijk geen esthetisch gevolg hebben, aangezien gebruik wordt gemaakt van 
plinten. Een afwijking in hoogterichting zal eveneens niet snel zichtbaar zijn. 
In diepterichting zullen er echter wel optische gevolgen optreden. Bij aansluitingen met referenties 
wordt de afwijking zichtbaar ten opzichte van de referentie. Dit geldt oak als een wand of kozijn onder 
het drukschot wordt geplaatst. Er is daarom gekozen de nauwkeurigheid in diepterichting te 
optimaliseren. 

Doordat de nauwkeurigheid ter plaatse van de betonkolomaansluiting het grootst dient te zijn, is er 
voor gekozen om in dit geval het aantal individuele, onafhankelijke afwijkingen te beperken. 
Aangezien de afwijking is gerelateerd aan het referentieobject (de betonkolom), vindt de positionering 
van het drukschot vanuit het referentieobject plaats. Met andere woorden, het uitzetten van de 
drukschotten ter plaatse van de kolomhoek, vindt plaats vanaf de kolomhoek. Het uitzetpunt bevindt 
zich dus op de hoek van de kolom. 

Om de maatafwijking binnen de eis (+/- 5mm) te houden is 
gekozen om te werken met maatvaste aanslagen, waartegen 
componenten van het drukschotten warden geplaatst. Een 
bijkomend voordeel is dat geen stelwerk noodzakelijk is en dus 
sneller gemonteerd kan warden . 

In het drukschot zitten 2 componenten die als referentie voor de 
positie van de complete elementen dienen. Het opleghoekanker 
bepaalt de positie van de ligger en de plaats van de Figuur 6.8: Hoekaanslag 

aansluitprofielen is maatgevend voor de positie van de beplating. 
Voor beide componenten dient een aparte aanslag gemaakt te 
warden. Het beginpunt van het opleghoekanker zit 40mm uit de 
hoek van de betonkolom. De aanslag (figuur 6.8) heeft daarom 
een binnenmaat van 40mm, zodat na montage van het drukschot 
de buitenzijde van de beplating 'gelijk' uitkomt met de hoek van de 
betonkolom. 
Dit geldt evenzo voor de aansluitprofielen. Hier is sprake van een 
afstand van 27mm vanaf de kolomhoek. Omdat het aansluitprofiel 
over de gehele hoogte aan de kolom is bevestigd, dient de aanslag 
oak de volledige hoogte te overbruggen (figuur 6.9). Voor deze 
situatie is een profiel ontwikkeld dat om de kolom geklemd kan 
warden en dat tot 27mm vanaf de kolomhoek uitkomt. Vervolgens 
kan hier het aansluitprofiel tegen gepositioneerd en vast geschoten 
warden. Door het profiel aan de betonkolom vast te klemmen, kan 
de montage van de aansluitprofielen door een persoon warden Figuur 6.9: Ko/omklemprofiel 
uitgevoerd, zonder dat de aanslag vastgehouden hoeft te warden 
door een 2e persoon. 
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6.2.4 Constructie 

Doordat de drukschotten alleen aan de bovenkant en de uiteinden aan de betonconstructie zijn 
gefixeerd, vormt de constructie van de drukschotten een belangrijk knelpunt. Hierbij wordt 
voornamelijk geduid op het behalen van voldoende stabiliteit. Uit de ontwerpontwikkeling is naar voren 
gekomen dat variant 28 stabiliteit haalt uit de stalen constructiedelen, vanwege de 
stabiliteitsverbindingen tussen langs- en dwarsliggers en door de fixatie aan de betonconstructie. 

Naast de stabiliteit speelt oak de doorbuiging van de liggers een essentiele rol. Gesteld kan warden 
dat de verticale belasting (eigen gewicht) deels wordt opgevangen door de ligger zelf en deels door 
constructieve gipsvezelbeplating. De horizontale belasting, welke optreedt bij krachten op de 
onderliggende wand I kozijn, moet volledig door de ligger warden opgevangen. In het PvE is gesteld 
dat de doorbuiging in deze richting bij een belasting van 230N/m 1 maximaal 15mm mag zijn. De 
HEA 100 ligger wordt zodanig opgelegd dat deze in horizontale richting de grootste stijfheid heeft, dus 
met een horizontaal lijf en verticale flenzen (figuur 6.4). In dit geval is tevens ruimte onder het lijf 
aanwezig voor e-installaties en kan de ligger met het lijf warden opgelegd. 

6.2.5 Bouwfysica 

Op bouwfysisch gebied zijn de aansluitingen het meest essentieel. Er dient hier gestreefd te warden 
naar een minimalisatie van bouwfysische lekken. Daarnaast is de toepassing van materialen met 
goede bouwfysische eigenschappen wenselijk. 
Ter plaatse van de aansluiting met de betonconstructie is nauwelijks sprake van bouwfysische lekken. 
De gipsvezelbeplating en isolatie hebben goede geluid- en brandwerend eigenschappen. De 
aansluitprofielen zijn aan de rugzijde voorzien van 2-zijdige compriband en de vrije ruimte boven de 
beplating kan, indien nodig, opgevuld warden. 
Aan de onderzijde zijn de HEA-liggers bouwfysisch ongunstig, maar deze warden aan de zijden 
voorzien van promatect. Oak hier geldt dat eventuele naden afgedicht kunnen warden. 

Een ander bouwfysisch aspect is de hoge relatieve luchtvochtigheid in de ruimte tijdens montage. 
Uitgegaan dient te warden van een relatieve luchtvochtigheid van 85%. Dit kan gevolgen hebben voor 
het zwellen en uitzetten van materialen. Gekozen is voor plaatmateriaal van gipsvezelplaat en MDF-H 
(vochtwerende MDF) waarin toeslagstoffen zijn opgenomen, zodat de platen bestand zijn tegen de 
verwachte vochtigheidsgraad. Op de overige materialen heeft de luchtvochtigheidsgraad nauwelijks 
invloed. 

De materialen voor het afwerken van de elementen, zoals afsluitlijsten en plinten kunnen warden 
aangebracht wanneer de gevel gesloten is en de relatieve luchtvochtigheid dus lager is. 
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6.3 Proces 
Het proces laat in 8 stappen zien HOE de afgewerkte drukschotten tot stand komen. 

----ELEMENT EN 
UITZEITEN 

----
1 lf OPHANGPUNTEN ~ 

MONT••·· 2_. I r:;;;;.;. MONT••·· t, 
- --- . l .J .----

LIGGERS I 
PREPAREREN r AANSLUITPROFIELEN 

l+ MONTEREN 

3 ---~·- ISOLATIE EN 
BEPLATING 

AANBRENGEN 

( ZJCHTWERK-
BEPl.ATING 

AANBRENGEN ~ 

AFWERKEN ELEMENTEN •JI 

Figuur 6.10: Processchema van de rea/isatie van de drukschotten 

Figuur 6.10 laat de stappen zien waarmee het proces wordt uitgevoerd. Uit het schema valt op te 
maken dat 7 stappen serieel verlopen en dat het preparen van de liggers parallel loopt met het 
uitzetten van de elementen en het monteren van de ophangpunten. In het vervolg van de paragraaf is 
iedere processtap afzonderlijk uitgelicht. 

6.3.1 Elementen uitzetten 

In figuur 6.11 is te zien welke handelingen warden 
uitgevoerd bij het uitzetten van de elementen. Aan 
de hand van de maatvoeringstekening brengen 2 
personen smetlijnen op het constructief plafond aan. 
Vervolgens brengen ze met behulp van een 
waterpas smetlijnen op de betonwand aan. 
Met behulp van een roterende laser wordt daarna de 
hoogtemaat voor de opleghoekankers op de 
betonwanden en betonkolommen gemarkeerd. Voor 
het bepalen van de in te stellen hoogte wordt 
gebruik gemaakt van het meterpeil. Door vanaf het 
meterpeil de gewenste hoogte te markeren, kan de 
laser hierop uitgelijnd warden. Dankzij de roterende 
werking van de laser geeft deze alle punten op 
gelijke hoogte weer. 

6.3.2 Ophangpunten monteren 

De personen die het uitzetwerk verrichten monteren 
daarna de ophangpunten (figuur 6.12). Het betreft 
de punten waarop later de liggers warden gelegd. 
Hieronder warden de staalkolommen en de 
opleghoekankers verstaan. 

De staalkolommen warden vanaf een rolsteiger met 
behulp van twee ankers en een voetplaat aan de 
betonconstructie bevestigd. Ze warden op hoogte 
gesteld door de ankers vaster of losser te draaien. 
De kolom hangt nu op hoogte aan de ankers, maar 
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Figuur 6.11: Uitzetten van de e/ementen 
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Figuur 6. 12: Montage van de ophangpunten 
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is nag niet definitief gefixeerd . Eerst wordt op iedere hoek tussen de voetplaat en de betonvloer een 
stelvoorziening geplaatst. Afhankelijk van de ruimte tussen de voetplaat en de betonvloer kunnen de 
stelvoorzieningen hoger of lager warden gedraaid. De voorzieningen hebben hierbij een dubbele 
functie. De staalkolommen kunnen in beide richtingen waterpas warden gesteld en door de 
klemmende werking zijn de staalkolommen hierdoor oak gefixeerd. Ten slotte wordt de ruimte 
afgedicht met droge mortel. Wanneer na controle blijkt dat de ankers niet vast genoeg zitten, kunnen 
deze alsnog een slag aangedraaid warden. 
De hoekoplegankers aan de betonwand en ter plaatse van de betonkolom hoek warden op 
verschillende wijze gemonteerd. Aan de betonwand vindt stelwerk plaats, terwijl bij de kolomhoek 
gedwongen wordt gepositioneerd met behulp van een aanslag (zie paragraaf 9.2.3). Het onderscheid 
is te verklaren door de verschillende eisen in de maatnauwkeurigheid . In hoogterichting wordt in beide 
gevallen gesteld aan de hoogtemarkeringen. 

6.3.3 Liggers prepareren 

De preparatie van de liggers (fig 
9.13) vindt gelijktijdig plaats met de 
vorige 2 activiteiten . 1 Persoon voert 
alle handelingen met betrekking tot 
het prepareren van de liggers uit. 
Hiervoor heeft hij de beschikking 
over een werkbank en een 
bouwzaag om de handelingen zo 
snel, nauwkeurig, veilig en gezond 
mogelijk uit kan voeren. Er zijn 
materialenliften beschikbaar om de 
'zware' staalprofielen (max. 
ca.120kg) op de werkbank te 
leg gen. 

GA TEN OP FLENZEN 
AFTE<ENEN 

GA TEN IN FLENZEN 
BOA EH 

KLOSSEN TVSSEN 
FLENZEN SLAAN 

u 

Figuur 6. 13: Preparatie van de Jiggers 

U~ROFIEL 

'-+ MONTEREN 

PROMATECT 
AANBR£NGEN 

l.S .. 

Omdat op sommige posities opleghoekankers aan de langsliggers komen, zijn gaten in de liggers 
benodigd. Deze warden vooraf, maar wel op locatie geboord . De maatvoeringstekening geeft aan op 
welke posities de gaten moeten warden geboord. 
Nadat de gaten zijn geboord warden tussen de flenzen houten klossen geslagen met een h.o.h. 
afstand van 400mm. Op de klossen wordt het U-profiel vastgeschoten en aan beide zijde komen 
promatect stroken , tegen de flenzen van het profiel. Ter plaatse van de geboorde gaten dient ca. 
1 OOmm vrij gehouden te warden van promatect, aangezien hier het opleghoekanker nag aan 
gemonteerd moet warden. 

6.3.4 Liggers monteren 

De samengestelde liggers 
warden met materiaalliften op 
de oplegpunten gepositioneerd 
en vervolgens gefixeerd. Eerst 
word en de langsliggers 
geplaatst. Bij een overspanning 
van 4 meter of langer moet de 
liggers met behulp van 
stempels ondersteund te 
warden. Nadat de langsliggers 
zijn geplaatst, warden de 
opleghoekankers ten behoeve 
van de dwarsliggers 
gemonteerd . Hierna warden de 
dwarsliggers gemonteerd, op 
gelijke wijze afs de langsliggers. 
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Figuur 6. 14: Montage van de Jiggers 

67 

H"O 
+ STAALCONSTRUCTIE -

CONTROi.LR~ 



;#ham 
utlllteitsbouw 

T U I Technische Unlversiteit 
Elndhoven e University ofTechnology 

W1!11r11 lnnov1Uon $l•rts 

Wanneer het constructief geraamte is gemonteerd dient een maatnauwkeurigheidscontrole plaats te 
vinden. Als blijkt dat op bepaalde posities afwijkingen te groot zijn, kunnen deze worden aangepast 
door na te stellen. In de opleghoekankers zijn slobgaten opgenomen waardoor het mogelijk is de 
positie van de liggers in diepterichting aan te passen. 

6.3.5 Aansluitprofielen monteren 

Om bouwfysische lekken te dichten dienen de 
aansluitprofielen op de rugzijde te zijn voorzien van 
compriband. Voordat de aansluitprofielen worden 
aangebracht, kan 1 persoon op de werkbank zowel 
de compriband aanbrengen als de aansluitprofielen 
op maat knippen met een blikschaar. 
De profielen word en daarna aan de 
betonconstructie geschoten met een schiethamer. 
Ter plaatse van de aansluiting met de betonkolom 
hoek fungeert het kolomklemprofiel (figuur 6.9) als 
aanslag voor het verticale aansluitprofiel en voor 
het einde van het aansluitprofiel dat tegen de 
betonvloer komt. 

AANSLUITPROFIELEN MONTEREN 

5 I 
\ COMPRIBAND L 

AAN8RENGEN J l 

PROFIELEN AAN 
BETONWANOEN/

KOl.OMMEN 
MONTE REN 

5.3 

Figuur 6. 15: Montage van de aansluitprofielen 

Figuur 6.15 laat het montageproces van de aansluitprofielen 
weergegeven na montage van de aansluitprofielen . 

zien. In figuur 6.16 is de situatie 

Figuur 6.16: Situatie na montage van de aansluitprofielen 

68 



*ham 
utlliteitsbouw 

6.3.6 lsolatie en binnenbeplating aanbrengen 
Om het aantal passtukken van de beplating 
te minimaliseren, is er voor gekozen eerst de 
isolatie aan te brengen en daarna aan beide 
zijden de beplating. 

Hierdoor kan eerst alle beplating in 
langsrichting aangebracht warden en daarna 
de beplating in dwarsrichting. Dit omdat de 
drukschotten in langsrichting in langere 
aaneengesloten lengtes aanwezig zijn. In dit 
geval is dus alleen op het eind van de 
langsschotten een pasplaat benodigd en de 
rest van de langsschotten kan met volledige 
platen warden bedekt. 
In het andere geval zou bij iedere aansluiting 
tussen langsschot en dwarsschot een 
passtuk benodigd zijn. 
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Figuur 6. 17: Aanbrengen van isolatie en 
binnenbeplating 

De beplating wordt met behulp van snelbouwschroeven aan de U-profielen bevestigd. De promatect 
stroken warden aan de kolommen verlijmd. 
In figuur 6.17 is bovenstaand proces in processchema uitgewerkt. De situatie in het proces is getoond 
in figuur 6.18. 

Figuur 6. 18: Situatie na aanbrengen isolatie en binnenbeplating 
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6.3. 7 Zichtwerkbeplating aanbrengen 

De montagevolgorde van de zichtwerkbeplating is 
vergelijkbaar met de binnenbeplating. Ook in dit 
geval wordt eerst de beplating in langsrichting 
aangebracht en vervolgens in dwarsrichting. Ten 
slotte wordt aan de onderzijde tussen een strook 
MDF-H aangebracht. 

De zichtwerkbeplating wordt aan vastgeschroefd 
in een vast patroon. De schroefkoppen worden 
afgedopt. 
Het proces is weergegeven in figuur 6.19 

6.3.8 Elementen afwerken 

Er zijn diverse mogelijkheden om de drukschotten 
af te werken. In dit geval is gekozen om de 
onderzijde te voorzien van een afsluitlijst aan de 
onderzijde en een plint bij de aansluiting met de 
betonconstructie (figuur 9.20). 
Daarvoor dienen alle naden ter plaatse van de 
aansluitingen en doorvoeren te worden gedicht. 
De naden op de kruising van langsschotten en 
dwarsschotten en de naden bij de aansluiting met 
de kolomhoeken worden afgekit. 
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Figuur 6.19: Aanbrengen van de 
zichtwerkbeplating 
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Een belangrijk verschil met de andere Figuur 6.20: Afwerking van de elementen 
componenten is het moment van uitvoering. Waar 
de overige componenten gedurende de ruwbouwfase worden aangebracht, daar kan de afwerking in 
een later stadium plaatsvinden. Hierdoor hoeft geen rekening gehouden te worden met 
vochtwerendheid en zal dus minder snel uitzetting of zwelling optreden. Wat betreft de plinten is het 
wel aan te raden zo vroeg mogelijk te monteren, aangezien de installaties de bereikbaarheid 
bemoeilijken. Het eindresultaat na afwerking is hieronder weergegeven in figuur 6.21. 

Figuur 6.21 : Eindresultaat nadat de drukschotten zijn afgewerkt 
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7. Ontwerptoetsing 
Naar aanleiding van het onderzoek op Carre zijn eisen opgesteld waaraan het nieuwe ontwerp moet 
voldoen. Nadal in het vorige hoofdstuk het ontwerp is uitgewerkt, is het in dit hoofdstuk getoetst aan 
de eerder opgestelde eisen. 
Hoewel de afwerking van de e/ementen in de uitwerking van het ontwerp is meegenomen maakt het 
geen onderdeel uit van de toetsing. Omdat in het onderzoek de afwerking buiten beschouwing is 
ge/aten, zijn deze ook niet in de eisen verwerk en hoeft het dus ook niet getoetst te warden. De eisen 
waarop in dit hoofdstuk is getoetst, zijn de maatnauwkeurigheid, montagesne/heid, kosten, 
constructie, bouwfysica en veiligheid. ledere eis is afzonderlijk getoetst. 

7 .1 Maatnauwkeurigheid 
Met betrekking tot de maatnauwkeurigheid zijn de volgende eisen opgesteld : 

Eis 1a: T.p.v. hoek betonconstructie maximaal toelaatbare afwijking 5mm 
1b: Overige gevallen maximaal toelaatbare afwijking van 10mm 

Om te kunnen beoordelen of het ontwikkelde systeem binnen de vereiste maatnauwkeurigheid 
uitgevoerd kan warden is voor ieder van de 2 eisen een passingberekeningen opgesteld. In beide 
gevallen is bepaald welke productmaten, uitzetmaten en stelmaten invloed hebben op de afwijking. 
Per individuele afwijking is vastgesteld hoe groat de maximaal toelaatbare maatafwijking mag zijn en 
uit welke bron dit is gehaald . De waarden voor de individuele afwijkingen zijn hieronder weergegeven. 

Productmaten Bron Symbool 0 +/-mm 
Kromminq liaaer NEN-ENV 1090-1 k 7 
Breedte van de ligger I staalkolom NEN-ENV 1090-1 b 3 
Dikte qipsvezelplaat NEN-EN15283-3 q 0,75 
Dikte MDF-H plaat m 0,3 

Stelmaten Bron Symbool 0 +/-mm 
Aansluitprofielen I opleghoekankers ten op zichte 2 a 2 
van hoek betonkolom 
Stellen aan markeringen s 3 
Te lood stellen van de staalkolommen NEN-ENV 1090-1 I 3 

Ter plaatse van de aansluiting met de hoek van de betonkolom hebben de volgende maten invloed op 
de maatafwijking: 

g: Dikte van de gipsvezelplaat 
m: Dikte van de MDF=H plaat 
a: Positie van de aansluitprofielen I opleghoekankers ten op zichte van hoek betonkolom (afwijking in 

het positioneren met behulp van de aanslag) 

Hierbij hoort de volgende passingsberekening: 

0 2h = 0 2g + 0 2m + 0 2a 
dh = 0,752 + O,:f + 22 

0 2h = 4,65 
Oh = 2, 16mm 

De berekening laat zijn dat sprake is van een onnauwkeurigheid ter plaatse van de hoek van de 
betonkolom (Oh) van +/- 2, 16mm. Dit voldoet ruimschoots aan de eis van +/- 5mm. 
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Op de posities waar het drukschot niet aansluit met een hoek van de betonconstructie hebben de 
volgende maten invloed op de maatafwijking: 

k: Kromming ligger 
b: Breedte van de ligger I staalkolom 
g: Dikte gipsvezelplaat 
m: Dikte MDF-H plaat 
u: Markeringen op betonconstructie 
s: Stellen aan markeringen 
I: Te lood stellen van de staalkolommen 

Hierbij hoort de volgende passingberekening: 
0 2v = 0 2k + 0 2b + 0 2g + 0 2m + 0 2u + 0 2s + 0 21 
0 2v = 72 + 32 + 0 752 + 0 32 + 42+ 32 + 32 

0 2v = 92,65 ' ' 
Ov = 9,63 mm 

In dit geval laat de berekening een onnauwkeurigheid (Ov) zien van 9,63mm. Deze waarde valt net 
binnen de eis van 1 Omm 

7 .2 Montagesnelheid 
In het PvE is de volgende is opgenomen voor de montagesnelheid: 

Eis 2: Minimaal 3m 1/u 

Met het oog op een nauwkeurige benadering van de montagesnelheid zijn alle deelprocessen 
stapsgewijs ontleed. ledere direct productieve handeling is hierdoor in kaart gebracht. Door aan iedere 
direct productieve handeling een tijdsduur te koppelen kan een indicatie warden verkregen van de tijd 
die moet warden besteed aan alle direct productieve handelingen. In bijlage 6.1 is per deelproces in 
een schema onder andere de maninzet, de hoeveelheid direct productieve handelingen, de tijdsduur 
per handeling en de totaaltijd aan direct productieve handelingen opgenomen. 

Eerder is naar voren gekomen dat de montage door 3 monteurs wordt uitgevoerd . Om de montagetijd 
te kunnen bepalen dient de taakverdeling in het uitvoeringsproces helder te zijn. Deze taakverdeling is 
opgenomen in een planning voor de uitvoering op basis van het uitgangsmodel. De planning met 
hierin de taakverdeling per deelproces is opgenomen in bijlage 6.2. 

In de planning is opgenomen welke handelingen door welke ploegleden warden uitgevoerd en hoe 
lang deze handeling bij benadering duren. Dit kunnen handeling zijn die per man uitgevoerd warden, 
maar ook handelingen die door meerdere monteurs warden uitgevoerd. 
Getracht is om een optimale ploeginzet te creeren, waarbij een minimale hoeveelheid improductiviteit 
optreedt. Dit is voornamelijk uitgewerkt door elk van de 3 monteurs gelijktijdig met direct productieve 
handeling bezig te laten zijn. Ook zijn wisselingen in ploegsamenstelling zoveel mogelijk op elkaar 
aangesloten. Hier is vooral sprake van op het moment dat over wordt gegaan op de uitvoering van 
een volgend procesdeel. De invulling van de taken komt in het schema naar voren door iedere 
monteur afzonderlijk in het schema op te nemen, zodat de taakverdeling in het tijdpad zichtbaar is. 

Per procesdeel is ook bepaald in hoeverre indirect productieve handelingen en improductieve 
handeling optreden. Op basis van de moeilijkheidsgraad van de handelingen, de mate van 
afhankelijkheid tussen de handelingen is een inschatting gemaakt in percentages van de hoeveelheid 
indirect productieve handelingen en de improductieve handelingen. Deze zijn in de vorm van een 
toeslag in de planning opgenomen . Aan ieder procesdeel is dus een tijd toegevoegd ten opzichte van 
de direct productieve handelingen. 
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In figuur 7.1 is de planning weergegeven per procesdeel. Deze kan gezien warden als een 
samenvatting van de planning met daarin iedere uit te voeren activiteit. 

TOTAALPLANNING UITGANGSMOOEL I Uren 1 2 3 4 5 61 71 Bl 9 
DRUKSCHOTTEN I Mlnut&n 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 3301 3601 3901 4201 4501 4801 5101 540 
To tale ploeggrootte : 3 man I 11 I 

Min. I I LEG ENDA 
I I 

f.1 Ufrz.etiiin Dlafond aanOf91V1An !2 I D · Ploeg beslaande uit 1 man 
1.2 UitzerJl"nen oo belonwand aanbrenoen 2 

1.3 Hooate op betonwand-11<olom marl<enm 8 D · Ploeg bestaande uit 2 man 
Toeslag (g9en direc/e productivireit) 11 

.. .. I D . Ploeg bestaande uit 3 man 

2.1 sraa1'f.o.Ummen mot•teren • 2 I I 
2.2 Mortef aanbrenaen 15 11 11 I • . Toeslag 
2.3 Opleghoekank.ers mon/ef9n 35 I 

Toeslag (geen directe productivireit) 32 I I I I II 

' I I I I I II I .. .. . I I I I I 11: 
3.1 Gaten OD flenzen ahekenen 25 ' I I I I I I Ill 
3. 2 Gaten in fJenzen boren 25 I I I I I 111 
3.3 Klassen lussen flenzen s/aan 24 ' I I 
3.4 U-prortef monteren 17 I I I I 
3.5 Promarect aanbrengen 27 ' I I I I 

Toesfaa (geen direCte oroductlvkeit) 26 I I I 
' I I I - . . I I 

4.1 Llfnqslmers niAAt.sen 20 I 
4.2 Langsligg&rS tljdelijl< ondersuwnen 6 i 
4.3 Opleghoekankers montenm 10 I 
4.4 Dwarsliaa9fS plaatsen 20 I 
4.5 Lanas/ioaers ti<felik onders teunen 6 I I 
4.6 Maarnauwkeuriaheki controleren 10 I II I I 

Toeslaq (nHRn directe productNlt&lt) 28 I I - I 
I ol 1: I ". . I 

5.1 CCHnpnband aanbrl:i>TVlAn 25 I II 1: I I 

5.2 Pro/"16/en aan olafond mooteren 39 I I ' 
5.3 Prof1elen aan betonwancV-kolom monteren 14 I ' 

Toeslaa (qeen directe productNifell) 32 I I I I ! 
I I ' I I I I . ' 

,.,,, I 
6. 1 lsolatie aanbr_,,._n 32 II I I 
6.2 BeolatK>a lanosricht; 'KJ aanbrAr>rlAn 38 I I 
6.3 Beolatna dwarsrlchtVm aa11brenaen 29 I I I I 
6.4 Promatect aan kolom aanbrengen 9 ' I I I 

Toeslag (C11HN1 directe omductlvleit) 32 I I 
I I 

; :::r , , :· ::1 

' I ' I 
7.1 Bep/allno /8IW"ltN"n.~ aanbr,.,_,.,, 62 I I 
7.2 BAnf:'lfffl dwarsrlchtina aanbrenaen 48 I 11 1111 1 
7.3 Strool< onderzi<JB 8811bflH1CJl'IO 34 I 11 1111 1 11 

Toeslag (geen dtreCfe productlvifeitJ 44 I 111111 11 11111 11 
I 11111111 I 11111 1 

Figuur 7.1:Planning montage drukschotsysteem volgens het uitgangsmode/ 

De gegevens die uit de planning naar voren zijn gekomen, zoals montagetijd per deelproces en totale 
montagetijd zijn oak verwerkt in het schema in bijlage 6.1. 

Het blijkt dat een montageploeg bestaande uit 3 monteurs 41,7m 1 kan verwerken in circa 8 uur. Dit 
komt neer op een montagetijd van: 

41,7m1 I Buur = 5m 1/u 

Dit is te verklaren doordat het systeem is afgestemd op een snelle verwerking. Er wordt hiermee ruim 
aan de eis voldaan. 
Hierbij dient aangetekend te warden dat meerdere factoren een rol spelen in de montagesnelheid. Ten 
eerste is de kwaliteit en snelheid van de montageploeg essentieel. Oak is van invloed op welk 
moment in het repeterende totaalproces de drukschotten warden gemonteerd. In de beginfase zullen 
opstart, leermomenten en het inwerken van de ploeg resulteren in een lagere montagesnelheid. In dit 
geval is dan oak uitgegaan van een tijdstip waarop het repeterend effect heeft gezorgd dat eerder 
genoemde aspecten nauwelijks nag voor vertraging zorgen. 

Uit de tijdsstudie volgt dat de norm voor de montage van het drukschotsysteem met een ploeg van 3 
man is: 

Buur * 3man 141, 7m1 = 0,6mu 
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De kostentechnische eis is als volgt: 

Eis 3: Maximaa/ €150,-/m 1 
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De kosten zijn onderverdeeld in de groepen arbeid, materiaal en materieel. In figuur 7.2 is de 
kostenraming opgesteld met daarin alle voorkomende kosten bij de montage van het 
drukschotsysteem in het uitgangsmodel. Door de kosten te delen op het totaal aantal verwerkte m 1 

drukschot (41,7) zijn de kosten perm 1 bepaald . 
ARBEID MATERIAAL 

HOEV. EENH. NORM MU MAT./EENH. MAT.TOTAAL TOTAAL ------------------------------------------------------------------------------
WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
'inslallaliewerkzaamheden 
'sparingen I doorvoeringen I voorzieningen voor installaties 
•atwerking (plinten, profielen e.d.) 

Elementen uitzetten 1 pst 1 € 38,00 
Staalkolommen monteren 3 st. 0,4 1,2 € 50,00 € 150,00 € 195,60 
Staalkolommen ondersabelen 3 st. 0,1 0,3 € 10,00 € 10,00 € 21,40 
Opleghoekankers aan betonconstructie monteren 7 st. 0,2 1,4 € 15,00 € 105,00 € 158,20 
Galen in liggers boren 5 st. 0,2 1 € 38,00 
Klassen aanbrengen 120 st. 0,004 0,48 € 0,50 € 60,00 € 78,24 
U-profielen aanbrengen 40 m1 0,01 0,4 € 3,00 € 120.00 € 135,20 
Promalect aan liggers verlijmen 80 m1 0,01 0,8 € 2,00 € 160,00 € 190,40 
HEA100 liggers monteren + onderstempelen 41 m1 0,06 2,46 € 25,00 € 1.025,00 € 1.118,48 
Opleghoekankers aan liggers monteren 5 st. 0.1 0,5 € 15,00 € 75,00 € 94.00 
Compriband aanbrengen 100 m1 0.005 0,5 € 0,50 € 50,00 € 69.00 
Aansluitprofielen monteren 42 m1 0.03 1.26 € 3,00 € 126,00 € 173,88 
lsolatie aanbrengen (600 x 1000 x 80) 70 st. 0.02 1,4 € 5.00 € 350,00 € 403,20 
Gipsvezelbeplating aanbrengen 83 m1, 0,05 4.15 € 10,00 € 830,00 € 987,70 
Promatect aan kolommen verlijmen 6 st. O,Q3 0,18 € 2.00 € 12,00 € 18,84 
MDF-H beplating aanbrengen 83 m1 0,07 5,81 € 20.00 € 1.660,00 € 1.880,78 
MDF-H onderstrook aanbrengen 42 m1 0,03 1,26 € 4.00 € 168.00 € 215,88 
Klein maleriaal (5% van alle materiaal) 1 psi € 245,05 € 245,05 
Materieel (10% van aantal uren) 1 psi € 91 ,58 € 91 ,58 

Totaal manuren 24,1 
Totaal uitgangsmodel (41,7m1) € 5.237,63 € 6.153,43 
Kosten perm 1 € 125,60 € 147,56 

Figuur 7.2: Kosten van het drukschotsysteem volgens het uitgangsmodel 

De arbeidsnormen zijn afgeleid van de tijdgegevens uit de montagetijd berekening . Doordat de tijd 
bekend is die een of meer personen over een bepaalde handeling doen, kan hieraan een norm 
warden gekoppeld . De arbeidsnorm vermenigvuldigd met het aantal te verwerken eenheden geeft het 
aantal manuur voor die bewerking weer. 
Uit de sommatie van alle manuren volgt het totaal aantal manuren voor de montage van de 
drukschotten in het uitgangsmodel. Dit aantal (24, 1) komt overeen met het aantal manuren dat uit de 
montagetijd berekening naar voren is gekomen. Namelijk 3man x Suur = 24 uur. 

De materiaalkosten zijn bepaald aan de hand van openbare kostengegevens, kostengegevens van 
leveranciers, interne kostengegevens en aannames. Omdat materiaalprijzen fluctueren en omdat 
onderscheid zit in de materiaalprijzen per leverancier zijn de getallen afgerond . 
Het blijkt uit de kostenraming dat de materiaalkosten circa 5 keer hoger zijn dan de arbeidskosten. 
Oak zijn de materiaalkosten vele malen hoger dan het op Carre onderzochte systeem. Dit wordt 
echter gecompenseerd door de extreme verlaging in arbeid . 
De hoogste materiaalkosten warden veroorzaakt door de stalen liggers en de beide typen beplating. 
Hierbij valt op dat vooral de zichtwerkbeplating een hoge kostenpost is. De reden daarvan is dat het 
een met folie afgewerkte MDF-H plaat is waarin oak toeslagstoffen zijn opgenomen waardoor de plaat 
beter bestand is tegen een hoge luchtvochtigheid. 
Ten slotte is een post opgenomen met klein materiaal (5% van de materiaalkosten) en materieel (10% 
van de uren). De totaalkosten komen hiermee uit op €6153,43 wat neerkomt op €147,56/m1

, wat 
volstaat ten aanzien van de eis. 
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7 .4 Overige eisen 
In de overige eisen zijn de eisen ten aanzien van de constructie, de bouwfysische eigenschappen en 
de veiligheid getoetst. 

7 .4.1 Constructie 

De constructie is getoetst op de horizontale belasting tegen de onderste ligger. Hiervoor geldt de 
volgende eis. 

Eis: Maxima/e re/atieve afwijking van 15mm bij een be/asting van 230N/m 1 

De toelaatbare afwijking die ontstaat bij een horizontale belasting van 230N/m 1 op de onderste ligger 
mag maximaal 15mm zijn . Hieronder is berekend of met het toepassen van een HEA100 ligger 
binnen deze eis wordt gebleven. 

Berekeninq doorbuiqinq 

u = 51384 * (qf I El) 

Waarvoor geldt: 

u doorbuiging in mm 
q belastinq in kN/m' 0,23 
I lengte in mm 7000 
E elasticiteitsmodulus in N/mmL 2,1c10° 
I traagheidsmoment in cm (x1 O" mm") 349c10" 

Hieruit volgt: 

u = 51384 * ((0,23 *70004
) I ( 2, 1E105 * 34if104

)) 

= 9,8mm 

Met een afwijking van circa 1 Omm is ruimschoots en de eis voldaan. 

Ophanging aan gipsvezelplaat 
Behalve de horizontale belasting op de ligger, is ook gekeken naar de trekkrachten die optreden op de 
gipsvezelplaten, aangezien deze de verticale doorbuiging van de ligger op moeten vangen. Gesteld 
kan warden dat het gewicht van de ligger over beide platen kan warden verdeeld. Daarnaast moet de 
plaat uiteraard ook de trekkrachten van het eigen gewicht kunnen opgevangen. Hieronder is 
weergegeven van welke waarden sprake is: 

Gewicht per p/aat = he/ft gewicht ligger + gewicht gipsveze/plaat 
= 9kg (90N) + 15kg (150N) 
= 24kglm 1 (240N/m 1

) 

Treksterkte gipsvezelplaat = 2,4Nlmm2 

Dikte gipsvezelplaat = 15mm 

Er is uitgegaan van een bevestiging van de beplating aan het U-profiel met een h.o.h. afstand van 
400mm. Op ieder bevestigingspunt komt hierdoor een trekkracht van: 

0,24 * 0,4 = 0,096kN (96N) 
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Het spanningverloop dat optreedt in de gipsvezelplaten ter plaatse van een bevestigingspunt is 
weergegeven in figuur 7.3 

<J 

!$] 

(} "' "'<] 
"' d 6 

BETONVLOER ---

I 
b,;__~ "'5· 

J 

F~ 
I 

I 

STELRUIMTE ---

BEVESTIGINGSRUIMTE ---

'--.... 
~ 

I 

l 
Figuur 7.3: Spanningver/oop in de gipsvezelplaat ter plaatse van de bevestigingspunten. 

Dit levert de volgende trekspanning op: 

a= 96 I (15'12 * 15) 
= 0,30 Nlmm2 

Uit de gegevens volgt 

-r- -~ 
I 

cu 

-1 - ~ u--:. 

<J; 

~ -'.-
BEVESTIGINGSPUNT 

0,30 Nlmm2 (optredende trekspanning) < 2,4Nlmm2 (toelaatbare trekspanning) 

De berekening toont aan dat de constructieve eigenschappen van de beplating niet maatgevend zijn. 
De dimensionering van de bevestigingspunten dient in overleg met de leverancier bepaald te worden. 

Momentkrachten op de staalkolommen 
Ten slotte is gekeken naar de momentvastheid van de 
kolomverbinding aan de betonconstructie. 

Met betrekking tot het berekenen van de momentvastheid is 
in figuur 7.4 de situatie weergegeven met van belang zijnde 
waarden. Uit de gegevens volgt: 

F E103 * 1000 = 2 * 17 1E103 * 50 * 0 9 
~k ' ' 

Fdruk = 1,53kN 

De kolom kan een horizontale belasting opvangen van 
1,53kN. Doordat de ligger is gefixeerd aan de kolom wordt 
horizontale belasting op de ligger afgedragen naar de kolom. 
Dit is van toepassing over een lengte van maximaal 3,5 
meter (1/2° lengte van de ligger). Eerder is gebleken dat een 
belasting van maximaal 230N/m 1 optreedt. Dit resulteert in 
een belasting op de staalkolom van 0,23 * 3,5 = 0,80kN, wat 
voldoet aan de eis. lmmers 0,8kN < 1,53kN. 
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7 .4.2 Bouwfysica 

Aan de bouwfysische eigenschappen is de volgende eis gesteld: 

Eis: bouwfysische lekken afgedicht en gebruik vochtwerende materialen 

De bouwfysische eis is niet gekwantificeerd, zoals de vorige eisen. Dit komt doordat de bouwfysische 
eisen sterk afhankelijk zijn van de ruimtelijke functies en de eisen die door de opdrachtgever of 
architect zijn opgesteld. De bouwfysische eisen zijn dus erg projectafhankelijk. 
Er is echter wel gesteld dat alle bouwfysische lekken, zoals aansluitingen en doorvoeringen, gedicht 
moeten zijn. Oak dienen de materialen toepasbaar te zijn wanneer de gevel nag niet wind- en 
waterdicht is en er dus een hoge luchtvochtigheid optreedt. 

In de opbouw van het drukschot is gestreefd naar bouwfysisch verantwoorde aansluitingen. Alie 
aansluitingen met de betonconstructie bestaan uit U-profielen met compriband, waardoor hier geen 
lekken zitten en vooral materiaal aanwezig is met isolerende eigenschappen (gipsvezelplaten en 
isolatie). 
Aan de onderzijde heeft de stalen ligger een ongunstige invloed op de bouwfysische eigenschappen, 
aangezien staal nauwelijks isoleert. Om die reden is gekozen de flenzen van promatect te voorzien, 
een materiaal dat juist geluid- en brandwerend is. Afhankelijk van de projectgebonden eis kan tussen 
de flenzen isolatiemateriaal aangebracht, wat bijdraagt aan hogere isolatiewaarde. 

Met betrekking tot de vochtwerendheid, zijn alle materialen bestand tegen een luchtvochtigheidsgraad 
van circa 85%. Een waarde die overeenkomst met de luchtvochtigheid die buiten op kan treden en 
dus oak wanneer de gevel niet wind- en waterdicht is. Dit is terug te zien in de toepassing van 
gipsvezelbeplating en vochtwerend MDF. 

7.4.3 Veiligheid 

Voor de veiligheid geldt de volgende eis: 

Eis: voldoen aan geldende veiligheidsvoorschriften 

Evenals voor de bouwfysische eis geldt dat met betrekking tot de veiligheid geen sprake is van een 
gekwantificeerde eis. Er gelden echter een aantal algemene veiligheidsvoorschriften, waar men zich in 
de bouw aan dient te houden. Met deze voorschriften is oak rekeningen gehouden bij de montage van 
de drukschotten. 
Alie monteurs zijn voorzien van PBM's, er zijn geen schadelijke materialen toegepast en alle 
materialen boven 25kg warden mechanische getild, met behulp van de materialenlift. Oak zijn de 
rolsteigers afgestemd op de werkhoogte. Op het gebied van veiligheid wordt dus oak aan de eis 
voldaan. 
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In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies omschreven met betrekking tot het ontwikkelde 
systeem. Tevens zijn een aantal aanbevelingen gedaan over vervolgstappen, waarbij gebruik 
gemaakt kan warden van het systeem of de/en van het systeem. 

8.1 Conclusie 
Het eindresultaat van het ontwikkelde druksysteem is uitgewerkt in het 'Handboek drukschotten'. In dit 
handboek is de product- en processtructuur omschreven in combinatie met die hiervoor benodigde 
middelen. 

Uit de toetsing is gebleken dat het systeem uitgevoerd kan warden binnen de eisen, welke zijn 
opgesteld in het PvE. Of daadwerkelijk aan de eisen wordt voldaan is overigens afhankelijk van een 
aantal factoren. 
Er is getoetst op basis van een repeterend effect en voor een projectgrootte van ca 2000m 1 drukschot. 
Met name ten aanzien van de montagesnelheid en kosten zal daarom in het begin nag niet aan de 
eisen warden voldaan. Naarmate het project vordert zal door het herhalend karakter van de 
handelingen een leereffect optreden en raakt de montageploeg beter op elkaar ingespeeld. Het 
toetsingsmoment heeft daarom later in proces plaatsgevonden, op het moment dat de montageploeg 
volledig is ingewerkt. 
Daarnaast is oak de competentie van de monteurs onmisbaar om aan de eisen te kunnen voldoen. Er 
dienen daarom monteurs ingezet te warden die de vaardigheid bezitten om de drukschotten als 
gewenst te monteren. 

De snelle montagewijze vormt de kern van het systeem. Hier tegenover staat echter een forse 
toename van de materiaalkosten. Ten opzichte van het systeem dat is toegepast op Carre, is de 
montagesnelheid verhoogd van 2m 1/u naar 5m 1/u, maar de materiaalkosten zijn oak verhoogd van 
€45,-/m 1 naar €123,-/m 1 . 

Geconcludeerd kan warden dat met betrekking tot de kosten voor het systeem van Carre sprake was 
van een arbeid- I materiaalverhouding van circa 2:1. Met een verhouding van 1 :5 ontstaat voor het 
ontwikkelde systeem een totaal omgekeerde situatie. Met een uurloon van €38,- is de kostengroep 
arbeid aanzienlijk ingekort. 
Om te garanderen dat op verschillende projecten de montagesnelheid zoveel mogelijk overeenkomt, 
is gekozen voor een gestandaardiseerd systeem waarin toch een aanzienlijke mate van flexibiliteit 
voor komt. Bij gewijzigde indelingen hoeven alleen de vooraf op maat gemaakte materialen (lengte 
van de staalkolommen, lengte van de liggers en de hoogte van de beplating) op het ontwerp 
afgestemd te warden. De overige handelingen zijn identiek aan het systeem als omschreven in het 
'Handboek drukschotten' 

De verkorte montagetijd levert oak een aantal 'externe' voordelen op. Een van de belangrijkste is de 
verkorting van de bouwtijd. Doordat de drukschotten sneller warden gemonteerd, kunnen oak de 
aansluitende activiteiten naar voren warden geschoven in de planning. Dit resulteert in een kortere 
bouwtijd, waarmee soms substantiele kosten kunnen warden bespaard. 

Na de montage van de drukschotten zal normaliter de montage van installaties plaatsvinden. Op 
Carre liepen deze handelingen door elkaar, waardoor regelmatig conflicten optraden in organisatie en 
communicatie. Door de activiteiten van de installateurs en drukschotmonteurs in het proces te 
desintegreren, dus na elkaar in plaats van door elkaar uit te voeren, is het eenvoudiger de beide 
processen op elkaar af te stemmen. Seide partijen hebben namelijk meer vrijheid in het organiseren 
van hun eigen processen. Het aantal conflicten kan hierdoor drastisch warden verminderd. 
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8.2 Aanbeveling 
Het systeem is op basis van berekening getoetst. De meest betrouwbare wijze zou echter zijn om het 
in de praktijk uit te voeren en hierop metingen te verrichten. Er zijn twee redenen waarom dit niet is 
gebeurd. De toetsing had plaats kunnen vinden op een project met vergelijkbare uitgangspunten, of er 
had een mock-up gemaakt kunnen worden, welke was afgestemd op het uitgangsmodel. 
Beide gevallen bleken niet haalbaar, omdat geen project aanwezig was met dergelijke uitgangspunten 
en de kosten voor de mock-up te hoog zouden zijn. Helemaal wanneer getoetst zou worden na een 
bepaalde repetitie. 
De toetsing kan wel alsnog plaatsvinden, wanneer er een project komt met gelijke uitgangspunten. Dit 
zou geen extra ontwikkelingskosten opleveren, aangezien de gerealiseerde drukschotten in het 
project worden verwerkt en dus optimaal worden benut. In dat geval moeten de drukschotten immers 
toch al voor het project gemaakt worden. 

Voor de toepassing van het ontwikkelde systeem in de praktijk zijn de uitgangspunten maatgevend. 
Binnen de gegeven uitgangspunten is getracht het meest optimale systeem te ontwikkelen. In de 
praktijk zullen de uitgangspunten over het algemeen, in meer of mindere mate, afwijken van de op 
Carre geldende uitgangspunten. Afhankelijk van het verschil in uitgangspunten kan het systeem 
aangepast worden of zelfs in zijn geheel niet rendabel zijn. Wanneer bijvoorbeeld het uitgangspunt 
vervalt dat de drukschotten volledig in het zicht komen door de toepassing van systeemplafonds, 
kunnen externe stabiliteitsvoorzieningen worden toegepast en is de stabiliteit uit de kolommen
liggerstructuur niet meer noodzakelijk. 
Uitgangspunten met betrekking tot afmetingen en afwerking zullen minder snel consequenties hebben 
voor het toe te passen systeem. Hier wijzigen namelijk alleen de soort materialen en de afmetingen 
van de materialen. Stel dat bijvoorbeeld de afstand tussen de stramienen korter is, dan kan een ander 
type staalprofiel gunstiger zijn. Dit dient per project afzonderlijk beoordeeld te worden. 

Ten aanzien van de afwerking is in het systeem gebruik gemaakt van plinten en afsluitlijsten. Hier zijn 
echter ook diverse andere mogelijkheden voor, zoals metalen of kunststof profielen. 

Een aantal in het systeem aanwezige karakteristieken zijn niet alleen geschikt voor de montage van 
de drukschotten, maar zijn ook voor andere uitvoeringsprocessen toepasbaar. Zo kunnen de 
aanslagvoorzieningen voor de montage ter plaatse van de kolomhoeken, ook voor scheidingswanden 
worden gebruikt. Het stelprincipe dat wordt toegepast voor de hangende staalkolommen kan 
bijvoorbeeld worden gehanteerd bij het stellen van staalkolommen met andere doeleinden of op 
andere posities. Ook kunnen (constructieve) gipsvezelplaten worden toegepast op posities in wanden 
waar installatiedoorvoeren moeten komen. Er zijn in dat geval geen constructieve delen in de wand 
benodigd. 
Bovenstaande karakteristieken zijn dus multifunctioneel en kunnen daarmee, behalve voor het 
daarvoor bedoelde proces, ook bijdragen aan het optimaliseren van andere processen. 
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• Aansluitprofiel 

• Aansluitstijl 

• Binnenbeplating 

• Diepterichting 

• Dwarsligger 

• Dwarsschot 

• Fixeren 

• Hoogterichting 

• Langsligger 

• Langsrichting 

• Langsschot 

• Mock-up 

• Opleghoekanker 

• Positioneren 

• Stelmaat 
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Profiel dat wordt gebruikt om bouwcomponenten aan te laten 
sluiten aan de betonconstructie 

Verticale balk/lat welke tegen een referentie is gemonteerd en 
gebruikt wordt om het ( drukschot)element aan de referentie te 
monteren 

De beplating aan de binnenzijde van een dubbelzijdig beplaat 
bouwdeel 

Richting naar voren en naar achteren, vanuit het grootste vlak 
van het drukschotelement gezien 

Profiel die horizontaal is opgelegd, loodrecht op de richting van 
de langsliggers 

Drukschot dat loodrecht op een langsschot staat 

Het in positie houden van een element 

Richting naar onder en naar boven, vanuit het grootste vlak van 
het drukschotelement gezien 

Profiel die horizontaal is opgelegd en parallel loopt aan de 
gangen, zoals die zijn opgenomen in het ontwerp van het 
gebouw 

Richting naar links en naar rechts, vanuit het grootste vlak van 
het drukschotelement gezien 

Drukschot dat parallel loopt aan de gangen, zoals die zijn 
opgenomen in het ontwerp van het gebouw 

Het in een bepaalde ruimte simuleren van de montage van een 
fragment uit een bouwproject, teneinde informatie te verkrijgen 
die van belang kan zijn voor de montage op het project. 

Hoekprofiel waarop de liggers warden opgelegd 

Het in positie brengen van een element 

Afstand tussen positioneerpunt en uitzetpunt 

• Stelregel Houten regel die wordt gesteld en bevestigd aan het 
constructieve plafond en waaraan het drukschot wordt 
bevestigd 

• Systeemkenmerken Karakteristieke eigenschappen van het systeem 
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• Uitzetmaat Afstand tussen uitzetpositie en uitzetpunt 

• Zichtwerkbeplating Beplating welke aan de buitenzijde van het element is 
gemonteerd en in het zicht blijft in de gebruiksfase. 
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