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TOELICHTING OP HET HANDBOEK 

Inleiding 
Dit handboek drukschotten is het resultaat van de afstudeeropdracht 'De 
ontwikkeling van een systeem voor de realisatie van drukschotten ' , dat is 
opgesteld in het kader van de opleiding bouwkunde, afstudeerrichting uit
voeringstechniek (Construction Technology) aan de Technische Universi
teit Eindhoven. 

Aan het eindresultaat is een onderzoeksfase en een ontwerpfase voorafge
gaan. Het onderzoek is uitgevoerd op het project Carre aan de Universiteit 
Twente in Enschede. Hier is een bestaand systeem in kaart gebracht dat in 
grote lijnen is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als het ontwikkelde 
systeem. Aan de hand van het onderzoek is een Programma van Eisen op
gesteld waarbinnen het te ontwikkelen systeem uitgevoerd zou rnoeten wor
den. 

Aansluitend op het onderzoek heeft in de ontwerpfase een ontwikke
lingstraject plaatsgevonden. Hierbij zijn op basis van systeemkenmerken 
diverse varianten uiteengezet. De varianten moesten volgens de uitgangs
punten uitgevoerd worden. Ze zijn vervolgens getoetst aan de hand van het 
Programma van Eisen. De variant die bij de toetsing aan het Programma 
van Eisen de beste beoordeling heeft gekregen is vervolgens in dit hand
boek drukschotten operationeel vormgegeven. 

Om het systeem praktisch toepasbaar te maken, is een voorbeeldmodel 
(uitgangsmodel) opgezet dat als referentie dient voor overeenkomstige situ
aties. In het handboek is dus behalve de werkwijze en de productstructuur, 
ook een vertaalslag naar een voorbeeldsituatie gemaakt. 

Het handboek bestaat uit een aantal onderdelen 
I. Tekeningen 
2. Materiaal 
3. Materieel 
4. Montageproce 
• 4M-Schema 

Ieder onderdeel wordt hierna kort toegelicht. 
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1. Tekeningen 
Aan de hand van tekeningen is de productstructuur van de 
drukschotten uiteengezet. Er zijn een plattegrond en diverse 
doorsneden van het uitgangsmodel weergegeven . In deze over
zichten is verwezen naar details, waarin de samenstelling en 
aansluitingen van de drukschotten te zien zijn. 

Om een overzichtelijk beeld te krijg is van iedere mogelijke 
situatie een detail gemaakt, in dwarsrichting, langsrichting en 
hoogterichting. Ook is in het laatste detail opgenomen hoe een 
wand of een kozijn kan aansluiten op het drukschot. 

Naast de details is ook een plattegrond opgenomen met daarin 
de maatvoering. Deze tekening laat zien op welke positie de 
referentiecomponenten ( oplegpunten en aansluitprofielen) ge
monteerd dienen te worden. 

2. Materiaal 
In het materiaalgedeelte is een overzicht weergegeven, met de 
materialen welke in het uitgangsmodel verwerkt dienen te wor
den. Hierin zijn hoeveelheden aangegeven en afmetingen waar
op de materialen op de bouwplaats geleverd worden. 

Per materiaalsoort is een toelichting opgenomen, waarin de ma
terialen afzonderlijk zijn omschreven. 

Een essentieel onderdeel van de drukschotten zijn de Jiggers. 
Omdat de Jiggers bestaan uit samengestelde componenten, zijn 
eerst deze componenten toegelicht. Vervolgens is in een over
zicht aangegeven welke type Jiggers op welke positie in het 
model verwerkt dienen te worden. 

3. Materieel 
Het materieel dat benodigd is voor de realisatie van de druk
schotten is in dit deel uitgelicht. Evenals voor het materiaal is 
eerst een totaaloverzicht gegeven, waama iedere materieelsoort 
afzonderlijk is uitverdiept. 

Er is in de uitwerking onderscheid gemaakt tussen het groot 
materieel en het klein-materieel. Het groot materieel is afzon
derl ijk uitgewerkt, terwijl het klein materieel (boormachine, 
hamer, waterpas e.d.) alleen in een lijst is vermeld. 

Per materieel is toegelicht voor welke doeleinden ze bestemd 
zijn en hoe ze gebruikt dienen te worden bij de betreffende 
montage-activiteit. 

4.Montageproces 
De montageactiviteiten worden stapsgewijs weergegeven in dit 
gedeelte. Het proces bestaat uit een aantal stappen. Per stap zijn 
de onderliggende activiteiten weergegeven in een processche
ma. Daamaast is iedere activiteit afzonderlijk toegelicht met 
behulp van een schets en een tekstuele toelichting. Waar nodig 
zijn activiteiten in meerdere schetsen toegelicht. 

Per activiteit is in het processchema ook de maninzet opgeno
men. Het aantal personen dat betrokken is bij de handeling is 
onder de activiteit vermeld. 

Voor onduidelijkheden met betrekking tot de uitvoering van 
montage-activiteiten kunnen de tekeningen, het materiaalge
deelte en het materieelgedeelte worden geraadpleegd. 

4M-schema 
Het 4M-schema laat in 1 overzicht zien waaruit het uitgangs
model bestaat. Het kan beschouwd worden als een samenvat
ting van het handboek, waarin per montageactiviteit het beno
digde materiaal, materieel en de maninzet is opgenomen 

•ham ____ _ 
utiliteitsbouw 



TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
University ofTechnology 

In houdsopgave 

1. Tekeningen 

Plattegrond .................................................................................................................................. :. 
Langsdoorsnede x-x .................................................................................................................. :. 
Dwarsdoorsneden Y-Y ............................................................................................................... :. 
Detail A - Dwarsdoorsnede drukschot ................................................................................. . 
Detail B - Dwarsdoorsnede drukschot t.p.v. staalkolom ................................................. :. 
Detail C - Dwarsdoorsnede drukschot t.p.v. eindstuk·-----·----·-----····-------------·-·--·- ·-··········;· 
Detail D - Dwarsd. drukschot t.p.v. kruising langsschot en dwarsschotten. ______________ ;. 
Detail E - Langsdoorsnede drukschot t.p.v. staalkolom __________________________________________________ :. 
Detail F - Langsd. drukschot t.p.v. aansluiting met betonwand I - kolom .................. :. 
Detail G - Lansdoorsnede drukschot t.p.v. eindstuk ........................................................ ;. 
Detail H - Hor. doorsn. staalkolom en kruising langssschot/dwarsschotten .............. :. 
Detail I - Horizontale doorsnede t.p.v. staalkolom ________________________ .................................. ;. 
Detail J - Hor. doorsnede t.p.v. kruising langsschot en dwarsschotten ........................ :. 
Detail K - Horizontale doorsnede t.p.v. aansluiting met betonwand .............. .............. :. 
Detail L - Horizontale doorsnede t.p.v. eindstuk ............................................................... :. 
Detail M - Horizontale doorsnede t.p.v. aansluiting met hoek betonkolom ............... :. 

Details aansluiting met wand/kozijn··---------------------------------··-··-------······-·-·····························:· 
Maatvoeringstekening·····················-·····-------------------·-····-·-·-·····-·······-·········-----·-·······················:· 

2. Materiaal 

Materialenoverzicht ............. .................................. ·-·------------------------------------------······················· 
Opleghoekankers ................................................................... -----------------------···--························:· 
Staalkolommen ....................................... ___________________________________________________________________________________ ;. 

Langsliggers·-······································-·····-····----------------------------------------------------------··················;· 
Dwarsliggers·········································-·············-------------------------------------------------···--·················;· 
Klossen, U-profielen en promatect··············· ·· ·········-·-·-····--····--------------------------···················;· 
Liggerindeling ................................... ... ..................................................................................... ;. 
Isolatie en gipsvezelbeplating ____ _________________ .......................................................................... ;. 
MDF-H beplating, afsluitlijst en plint.. ............................................................................... ;. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

3. Materieel 

Materieeloverzicht ..................................................................................................................... :. 34 
Rolsteiger en roterende laser ..................................................... .. ........................................... :. 
Hoekaanslag en kolomklemprofiel ....................................................................................... :. 

Stempels···············-·------------------------·-················································---------------------·-····-················:· 
Materialenlift ............. -----------------------·-····················· ························-···-······--------------------· -····-····· · 
Werkbank en bouwzaag ____________________ ............................................ ---------------------------------------····:· 

Klein materieel_··-··························-·-··········································· ······························-··-------········ 

4. Montageproces 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

Realisatie van de drukschotten (totaalproces )._················-·-····----------------------------···············:· 42 
Uitzetten van de elementen ..................................................................................................... :. 43 
Montage van de ophangpunten _______ ····································································-·--·----·-···-·-·;· 44 
Preparatie van de liggers·· ····· ··········-········································--------·--·---··-··-----············---------·;· 45 
Montage van de liggers ____________________ ______ _________ ___________________________________ ______________________________________ :. 46 
Montage van de aansluitprofielen _____ ____ ____ _______ ____ ______________ ____________ __ _____________________________________ :_ 4 7 

Aanbrengen van isolatie en binnenbeplatinR ....................... --------------·- -·-·-- ------·-···-·-·-···-·-·-:· 48 
Aanbrengen van zichtwerkbeplating _________________________ ____________ ________ _____________________ __________________ :_ 49 

Afwerken van de elementen _______________________________ ......................... ---- -------- ----- ---------- --- -------------· 50 

4M-Schema 

Schema montage-activiteiten I materiaal I materieel I maninzet.. ................................. :. 52 

DENKEN,ONTWIKKELEN, BOUWEN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

utiliteitsbouw 



v 

TU} Technische Universiteit 
Eindhoven e University of Technology 

1. TEKENINGEN 
plattegrond I doorsneden I details I maatvoering 

I .~ 

I 

/ 

~~~~~ DENKEN,ONTWIKKELEN, BOUWEN ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

utiliteitsbouw 



TU/e 

PLATTEGROND 

y~ 

G) 
I 

(~ 
' B = 

1 '--" 
~ 

; 

~ ~ 

H B 
~ 
~ r---

E 

x 
I ~ ~ 

1 ·_J 

@- A 
, M I 

/ 

y ---ci 

; 6800 r 7000 4015 ,' :;;5 
' i 

135 11015 

7200 

----------- DENKEN, ONTWIKKELEN, BOUWEN 

Technische Universi teit 
Elndhoven 
University of Tech no logy 

z~ 
I 
I 
j 
I 

G . c 

L 

A 

J 

I 

z-ci 
6800 

135 2850 
r r 

135 2850 

7200 

5 

cp 
I 

vi: 
! 

/ 

/j / 
/ • 

F ,--·1 
J~ 

' :1 

Plattegrond 
De weergegeven plattegrond is afgeleid van het uitgangsmodel. 
In het uitgangsmodel is aangegeven hoe de betonconstructie is 
vormgegeven, welke drukschotindeling is gehanteerd en welke 
afmeting daar bij horen. 

De plattegrond kan gezien worden als een fragment dat repre
sentatief is voor de uitvoering van een compleet project waarin 
ca. 2000m 1 drukschot verwerkt dient te worden. 
Om een betrouwbare weergave te krijgen voor het totaalproject 
is in de plattegrond een diversiteit aan positionele kenmerken 
opgenomen. Dit houdt in dat de meest voorkomende knelpun
ten van het totaalproject in de plattegrond zijn verwerkt. 

De plattegrond beslaat ca. 41,7m 1 drukschot, welke zijn weer
gegeven met de rode lijnen. De blauwe lijnen, cijfers en getal
len geven de stramienen weer en de zwarte, schuine arceringen 
geven de doorsnede van de betonconstructie aan. De positie 
van de staalkolommen is te zien aan de gesloten zwarte vier
kantjes en de opleghoekankers zijn opgenomen als open vier
kantjes. 

Met de doorsneden X-X, Y-Y en Z-Z wordt verwezen naar de 
desbetreffende doorsneden. De zwarte letters A t/m M geven 
de positie en de richting van de details aan. 
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Langsdoorsnede X-X 
In de plattegrond is met X-X de positie van de langsdoorsnede 
opgenomen. Deze snijdt de langsschotten precies in het midden 
door. In de corresponderende details is dit terug te zien. 

De staalkolommen zijn, net als in de plattegrond, volledig in 
zwart weergegeven en de rode verticale lijnen geven aan waar 
een dwarsschot zich een drukschot bevindt. 
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DWARSDOORSNEDEN Y-Y en Z-Z 
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Dwarsdoorsneden Y-Y en Z-Z 
In de plattegrond is met Y-Y en met Z-Z de positie van 2 
dwarsdoorsneden opgenomen. In de linkerfiguur is doorsnede 
Y -Y te zien en in de rechterfiguur Z-Z. 
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DETA LA· DWARSDOORSNEDE DRUKSCHOT 
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Detail A 
De Jigger is een samengesteld onderdeel, dat is opgebouwd 
rond een HEA 100 staalprofiel. Het profiel bevat voorgeboorde 
gaten (020mm) met een h.o.h. afstand van 2000mm, welke be
stemd zijn voor de doorvoer van e-Ieidingen. 

In de Jiggers worden met een h.o.h. afstand van ca. 300mm 
klossen geslagen. De afmeting van de klossen dient dusdanig te 
zijn dat eronder ruimte vrij blijft voor e-leidingen en dat aan de 
bovenzijde U-profielen gemonteerd kunnen worden. Het is 
geen bezwaar als de klossen tot ca 1 Omm boven de tlenzen van 
het HEA 100 profiel uitsteken. Op de klossen wordt een U
profiel geplaatst en met een tacker vastgeschoten aan de klos
sen. 
Aan de zijkanten wordt tegen de tlenzen van het HEA 100 pro
fiel een 7mm strook promatect o.g. aangebracht om de brand
en geluidwerendheid te waarborgen en om de zichtwerkbepla
ting tegen te plaatsen. De stroken worden aan de tlenzen ver
lijmd 

Aan de bovenzijde wordt tegen de uitzetlijn een U-profiel ge
monteerd. Op de rug van dit aansluitprofiel worden vooraf 2 
stroken compriband geplakt. De binnenbeplating 
(gipsvezelplaat) wordt aan de onderzijde op de flens van het 
HEA 100 profiel gelegd en aan de bovenzijde blijft stelruimte 
over. Dit houdt in dat de beplating ongeveer 20mm korter is 
dan de afstand van bovenkant tlens tot de onderzijde van het 
constructief plafond. De platen worden aan de U-profielen 
vastgeschoten met een h.o.h. afstand van ca. 250 mm. 
Voor de zichtwerkbeplating (vochtwerende mdf) geldt ook dat 
een stelruimte aan de bovenzijde wordt gehanteerd van ca. 
20mm. Deze platen worden vastgeschroefd met een h.o.h. af
stand van ca. 400mm. 

De naden worden gedicht (met bijvoorbeeld PUR of rugvul
ling) en de element worden afgewerkt met een afsluitlijst aan 
de onderzijde en plinten aan de bovenzijde 
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DETAIL B - DWARSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. STAALKOLOM 
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Detail B 
Aan de staalkolom is vooraf een voetplaat gelast. Deze voet
plaat bevat slobgaten in diepterichting waardoor maatafwijkin
gen in deze richting opgevangen kunnen worden. 
Om de kolom aan de betonconstructie op te hangen wordt ge
bruik gemaakt van M 16 ankers welke (in diepterichting) in het 
midden van de voetplaat wordt geplaatst. Met dit anker kan de 
kolom op hoogte worden gehangen. Het type anker is afhanke
lijk van het toegepaste vloertype. 
De kolommen worden gesteld m.b.v. stelbouten die op iedere 
hoek van de voetplaat aanwezig zijn (zie processtap 2.1 staal
kolommen monteren). Nadat de kolom is gesteld kan deze defi
nitief worden gefixeerd door het ondersabelen tussen de voet
plaat en de betonvJoer. 

Aan de flenzen van koJom wordt, evenaJs bij de Jiggers, een 
strook promatect o.g. verlijmd van 7mm. 

Onderaan is de koJom voorzien van een koppJaat waarop de 
Jiggers worden opgeJegd. 
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DETAIL C - DWARSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. EINDSTUK 
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Detail C 
Bij de beeindiging van het drukschot ter plaatse van een kolom 
wordt gebruik gemaakt van een stalen U-profiel. Doordat de 
onderzijde van de kolom is voorzien van een kopplaat met gat, 
kan het U-profiel hieraan worden vastgezet. De beplating kan 
vervolgens aan de onderzijde bevestigd worden aan het U
profiel. 
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DETAIL D - DWARSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. KRUISING 
LANGSSCHOT EN DWARSSCHOTTEN 
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Detail D 
Het detail laat een dwarsdoorsnede zien van een drukschot in 
langsrichting, met loodrecht daarop twee drukschotten die in 
dwarsrichting aansluiten. In het detail zijn deze in de lengte
richting doorgesneden. 

In de langsligger wordt aan de onderzijde van de flens een gat 
geboord om de opleghoekankers aan te kunnen bevestigen. 
Om de opleghoekankers te kunnen bevestigen dient de strook 
promatect op die positie onderbroken te worden. 

Ter plaatse van de oplegging van de dwarsliggers is een slobgat 
in het opleghoekanker opgenomen en is voor de Jigger op het 
eind ca I Omm stelruimte opgenomen. Dit om passingsproble
men in lengterichting van de Jiggers te voorkomen. 

Tevens dient in acht genomen te worden dat de klossen van de 
dwarsliggers niet volledig aan het begin of op het einde van de 
Jigger worden aangebracht, aangezien in dat geval geen ruimte 
overblijft voor de bevestiging van de Jigger aan de oplegpun
ten. Ditzelfde geldt voor de U-profielen op de HEA I 00-liggers. 
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DETAIL E - LANGSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. STAALKOLOM 
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~+----------+-~ 
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U-profiel 50x80x50x2 

Klos aangebracht tussen fienzen 

Ligger HEA100 

------- - ·-- - ~---------,----' 
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Afsluitlijst Kopplaat 220 x 96 x 5 met oplegging Gat in HEA 100 t.b.v. elektraleidingen 

t.b.v. HEA100 ligger 

Detail E 
De staalkolom is met 2 ankers bevestigd door middel van een 
voetplaat. In langsrichting zijn in de voetplaat geen slobgaten 
opgenomen, omdat afwijkingen in deze richting warden opge
vangen aan de onderzijde door de slobgaten in de kopplaat ter 
plaatse van de bevestiging met de liggers. 

Ook bij deze aansluiting geldt dat de klossen en het onderste U
profiel niet op het einde van de Jigger mogen zitten i.v.m. de 
bereikbaarheid van de bout en moer om de ligger vast te zetten. 
Aan de bovenzijde kan het U-profiel doorgezet warden tegen 
de voetplaat. 

----------- DENKEN, ONTWIKKELEN, BOUWEN 
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DETAIL F - LANGSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. AANSLUITING 
METBETONWAND/BETONKOLOM 
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U-profiel 50x80x50x2 

Klos aangebracht tussen flenzen 

Ligger HEA100 
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Gat in HEA100 t .b.v. elektra leidingen 
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Detail F 
Ter plaatse van de aansluiting met de betonk:olom of de beton
wand wordt een opleghoekanker aan het betonelement beves
tigd, waarop de Jigger wordt gelegd. Ook hier is een slobgat in 
het hoekanker opgenomen om afwijkingen (met name in de 
betonconstructie) op te kunnen vangen. Er is bewust voor ge
kozen om het opleghoekank:er met het verticale plaatje naar 
beneden te richten. Andersom zou het ten koste gaan van de 
stelruimte, aangezien het lijf van de Jigger dan eerder tegen het 
hoekank:er zou komen. 

De klossen en het onderste U-profiel mogen niet door lopen tot 
het einde van de Jigger. Nadat de Jigger definitief gefixeerd is 
kan het aansluitprofiel dat verticaal tegen de betonconstructie 
komt we) op deze positie aangebracht worden. 

Aan de onderzijde is voor de mdf-h strook stelruimte aanwezig, 
maar voor de afsluitlijst niet. Deze wordt namelijk aangebracht 
op het moment dat de gevel wind- en waterdicht is en de lucht
vochtigheidsgraad dus lager en constanter is. Hierdoor wordt 
de uitzetting verminderd. 
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DETAIL G • LANGSDOORSNEDE DRUKSCHOT T.P.V. EINDSTUK 
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~opplaat 220 x 96 x 5 met oplegging Gat in HEA 100 t.b. v. elektraleidingen 
t.b.v. HEA100 ligger 

Detail G 
Het detail laat ziep hoe het eindstuk aansluit tegen de staalko
lom. Aan de onderzijde is het U-profiel gemonteerd aan de 
kopplaat met behulp van de voorgeboorde gaten. 
Aan de bovenzijde is over een klein gedeelte een aansluitpro
fiel gemonteerd om de beplating aan te bevestigen. 

De eindafsluiting is te vergelijken met de afsluiting aan de on
derzijde. Ook hier wordt een mdf strook met een afsluitlijst ge
monteerd. 
Onderaan bij de aansluiting tussen de onderzijde en de kopse 
kant dient de afsluitlijst in verstek gezaagd te warden. 

Wanneer de situatie zich voordoet dat het eindstuk aansluit op 
een scheidingswand, is het niet nodig een afsluitlijst of strook 
aan de kopse kant van het drukschot te monteren. 
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DETAIL H - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. STAALKOLOM EN 
KRUISING LANGSSCHOT EN DWARSSCHOTTEN 
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Voetplaat 220 x 96 x 5 met oplegging 
t.b .v. HEA100 ligger 

Kolom HEA100 

Promatect 7mm 

----------- DENKEN, ONTWIKKELEN, BOUWEN 
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Detail H 
Het detail laat de oplegging van de Jiggers op de kopplaat zien 
en de oplegging van de dwars liggers op de opleghoekankers. 
In de figuur zijn de ronde gaten in de Jiggers en slobgaten in de 
oplegpunten goed zichtbaar. Ook valt op dat bij alle aansluiting 
de U-profielen en de klossen niet tot het einde van de Jigger 
doorlopen vanwege de ruimte voor de bevestiging van de bou
ten en moeren. 

In de opleghoekankers zijn tevens (verticale) slobgaten opge
nomen voor het stellen van de hoekankers in diepterichting. 

Ter plaatse van de aanslu iting met de beplating is ruimte vrij
gehouden om uitzetting van de platen op te kunnen vangen. In 
de afwerking worden deze naden afgeki t. 

Uit de afsluitlijst van de langsschotten dient een sponning ge
haald te worden op de positie waar de het dwarsschot komt. 
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DETAIL I - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. STAALKOLOM 
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Klos aangebracht tussen fienzen 

Ligger HEA100 

U-profiel 50x80x50x2 

Detail I 
Zie toelichting detail H 

Gat in HEA100 t.b.v. elektraleidingen 

Opleghoekanker 

Bout en moer MB 
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DETAIL J - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. KRUISING 
LANGSSCHOT EN DWARSSCHOTTEN 
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Detail J 
Zie toelichting detail H 
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DETAIL K - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. AANSLUITING MET 
BETONWAND 
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Detail K 
De aansluiting tegen de betonwand is vergelijkbaar met die te
gen het constructief plafond. 
Eerst wordt een aansluitprofiel gemonteerd, hier kom vervol
gens de binnenbeplating tegen en tenslotte de zichtwerkbepla
ting. De naden bij de aansluiting met de betonwand worden 
afgedicht en tenslotte afgewerkte met plinten. 
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DETAIL L - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. EINDSTUK 
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Detail L 
Het eindstuk wordt afgesloten met een zelfde afsluitlijst als 
voor de onderzijde. 
Verder is te zien dat het stalen U-profiel aan de kopplaat van de 
staalkolom wordt bevestigd. De beplating kan zodoende aan 
het U-profiel worden bevestigd. 

DENKEN,ONTWIKKELEN, BOUWEN ~~~~~~-1-9~~~~~~~~~~~ ~~~ 
tiliteitsbouw 



TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

DETAIL M - HORIZONTALE DOORSNEDE T.P.V. AANSLUITING MET 
HOEK BETONKOLOM 
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Detail M 
Het verschil tussen de aansluiting met de betonkolom en de 
betonwand wordt veroorzaakt doordat het drukschot gelijk 
dient te eindigen met de hoek van de kolom. Om die reden 
wordt op deze positie geen plint toegepast, maar wordt de naad 
afgekit. 
Om de aansluiting 'gelijk' te laten eindigen met de hoek van de 
kolom is gekozen om de afsluitlijst en de plint aan de bovenzij
de onder verstek af te zagen. De zaagsnede dient vervolgens 
nog afgeplakt te worden met een kantlijst. 

Doordat de aansluitprofielen en het opleghoekanker met behulp 
van maatvaste profielen zijn gemonteerd, wordt er in de aan
sluiting in diepterichting een relatief hoge maatnauwkeurigheid 
gehaald. 
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AANSLUITING DRUKSCHOT MET WAND I KOZIJN 
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Aansluiting drukschot met wand I kozijn 
Tegen de onderzijde van het drukschot moet een wand of een 
kozijn gemonteerd kunnen worden. In de meeste gevallen zal 
sprake zijn van een aansluiting met een scheidingswand. 

In de linkerafbeelding is te zien dat een metalstudwand met 
dubbele gipsplaat aan de onderzijde tegen het drukschot wordt 
bevestigd. Wanneer de afsluitlijst gebruikt wordt (in dit geval 
van l 65mm breed) kan daar een wand onder gemonteerd wor
den van l 25mm breed, zonder dat afwijkingen waameembaar 
zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een profiel toe te 
passen dat na het plaatsen van de metalstudwand, de naad tus
sen het drukschot en de wand afdekt. 

Het U-profiel van de metalstudwand kan aan de onderzijde van 
het drukschot geschroefd worden, waama de beplating en isola
tie aangebracht kunnen worden. 

De aansluiting van het drukschot met een staalkozijn is weerge
geven in de rechterfiguur. In dat geval zou de afsluitlijst onder
broken moeten worden en sluit het staalprofiel aan om het 
drukschot. 
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Maatvoering 
In de maatvoeringstekening staat aangegeven op welke positie 
de aansluitprofielen en hoekoplegankers geplaatst dienen te 
worden. 
Tijdens het uitzetten va de elementen worden markeringen aan
gebracht op basis van de maatvoeringstekening. Later in het 
proces kunnen de componenten aan deze markeringen worden 
geplaatst. 

In het overzicht is onderscheid gemaakt in de maatvoering van 
de aansluitprofielen, de hoekoplegankers aan de betonconstruc
tie en de hoekoplegankers die aan de langsliggers warden ge
monteerd. 

De maten worden uitgezet vanaf de betonconstructie. Deze 
dient namelijk als referentie voor de positie van de drukschot
ten. 

Op de hoek van de betonkalam staan vaste maten van 27mm 
voor de aansluitprofielen en 40mm vaor de opleghoekankers. 
Deze hoeven niet te warden gemarkeerd, aangezien hier ge
bruik wardt gemaakt van aanslagvoorzieningen. (zie materieel: 
kolomklemprofielen I haekaanslagen en processtap 2.3, 5.2 en 
5.3). 

Alie aangegeven maten geven het begin van de componenten 
weer en niet de hartmaat. 
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MATERIALENOVERZICHT 

Staalkolom 
HEA100 
907mm met 
kopplaat en 
voetplaat 
220 x 96mm 

II 

ca.120X 
Houten 
klossen 
80mm breed 

16X 
Stalen 
aansluitprofiel 
50/80/50 x 6000mm 
Totaal ca . 90m1 

.3.6X 

12X 
Opleghoekankers 
55x 58mm 

Promatect (o.i.g .) 
100 x 7 x 4000mm 
ter bevestiging aan 
HEA 100 flenzen van 

BX 
HEA 100 liqqer 
2X6780mm 
1X 7080mm 
1X 6930mm 
1X 1815mm 
1X 1797mm 
1X 4863mm 
1X 5013mm 

I kolommen en liggers 

m 
lsolatie 100 x 60 x 
8mm 
IT otaal ca 35m~ 

m 
Gipsvezelplaat 853 x 
2600mm 
Totaal ca ?Om~ 
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18X 
AfsluiUijst 
165 x 30 x 2400mm 
Totaal ca . 40m1 

36X 
Zichtwerkbeplating 

x 
pl int 

I

, (vochtwerend) 
965 x 2600mm 
T otaal ca 8Qm2 

30 x 15 x 2400mm 
Totaal ca 110m1 

Materialen 
Het materialenoverzicht laten zien welke materialen benodigd 
zijn om de drukschotten volgens het uitgangsmodel te realise
ren. 

Uit het overzicht blijkt dat bepaalde materialen worden be
werkt en op maat worden gemaakt voordat het op de bouw 
komt. Andere materialen worden juist op handelsmaat aangele
verd en op locatie verzaagd en bewerkt. 

Per materiaal is aangegeven hoeveel stuks zijn benodigd, de 
afmeting waarop het dient te worden aangeleverd en hoeveel in 
zijn totaliteit dient te worden verwerkt. 

Gezien de lengte en het gewicht van de staalkolommen en de 
Jiggers worden deze met de kraan op de verwerkingslocatie ge
zet, voordat de bovenliggende vloer wordt aangebracht. De 
staalonderdelen worden gebundeld en per cluster (in dit geval 
het uitgangsmodel) geleverd. 
Alie overige materialen kunnen met palletwagens door het ge
bouw worden getransporteerd en naar de verwerkingslocatie 
worden gereden. 
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Opleghoekankers 
Ter plaatse van de staalkoJommen worden de Jiggers opgeJegd 
op de kopplaat. Op alle overige posities worden hoekankers 
toegepast. Deze hoekankers worden aan de betonwand, beton
kolom of aan de Jangsliggers gemonteerd. 

Het opleghoekanker bestaat uit 2 haaks op eJkaar geJast pJaatjes 
van 5mm dik. Het horizontale plaatje is het oplegvJak en 55mm 
lang. Er is een slobgat in opgenomen voor de afwijking in 
Jangsrichting. In verticale richting is een plaatje opgenomen 
van 48mm, welke naar beneden is gericht. De reden hiervan is 
dat wanneer het naar boven gericht zou zijn, het ten koste zou 
gaan van 5mm stelruimte. Het Jijfvan de HEAlOO Jigger zou 
dan namelijk eerder tegen het verticale plaatje van het hoekan
ker komen. (zie detail F). 

Doordat in hoogterichting geen stelmogelijkheid is opgenomen 
ontstaat hier een grotere maatafwijking. Dit wordt echter toege
staan, doordat een afwijking in deze richting niet of nauwelijks 
waameembaar is. De afwijking in deze richting dient overigens 
wel binnen de eis van +/- 1 Omm te blijven. 

DENKEN,ONTWIKKELEN, BOUWEN ~~~~~~-2-5~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ 
utiliteitsbouw 



TU/e 
Tech n ische Un iversiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

STAALKOLOMMEN 

907mm 

I 

"' 0 0 m "<t N 

N 
OJ N 

OJ 

00 

" 

"' m 

OJ 

" 

0 
N 

(") 
N 

~ 

(") 
N 

0 
N 

8 
+-+ 

Voetplaat 

0 0 

0 0 
~ 0 

"-- Gal met schroefdraad t.b.v. stelbout 

30 20 140 20 30 

40 160 40 

240 

Kopplaat 

VI IA VI IA I? Z1 11114 II <7 /l c/ d lllll II J V I! 7J 

15 30 15 100 15 30 15 

20 20 20 100 20 20 20 

60 100 60 

220 

Staalkolommen 
De staalkolommen worden vooraf in de fabriek vervaardigd. 
Het betreft HEA I 00 profielen met een lengte van 907mm. Aan 
de ene kopse zijde is een stalen voetplaat bevestigd en aan de 
andere zijde een kopplaat. Beide zijn aan het HEA I 00 pro fie! 
gelast. 

De voetplaat bestaat uit een 8mm dikke stalen plaat van 
240mm bij 96mm. Om de kolom aan de betonconstructie op te 
kunnen hangen zijn 2 slobgaten opgenomen, waardoor maataf
wijking in die_pterichting opgevangen kan worden. Tevens is op 
iedere een gat met schroefaraad opgenomen t.b.v. de stelbou
ten. 

De kopplaat heeft een lengte van 220mm en een breedte 96mm. 
Een duidelijk verschil zijn de sponningen die uit de hoeken zijn 
gehaald. De reden hiervoor is dater een beperkte oplegruimte 
is tussen de flenzen van het HEA I 00 profiel. Hierdoor kan het 
oplegvlak van de kopplaat slechts 56mm breed zijn. De slob
gaten zijn in dit geval in langsrichting opgenomen, omdat an
ders de Jiggers niet passen als gevolg van maatafwijkingen. 
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Langsliggers 
Van de Jiggers in langsrichting zijn 3 types, met ieder hun ei
gen lengte. In het uitgangsmodel komt type A 2 keer voor en de 
andere types 1 keer. 

In het lijf van de Jiggers worden een aantal gaten voorgeboord. 
Op 20mm van het begin en het eind komen gaten van 01 Omm 
voor de verankering aan de oplegpunten. Daamaast worden 
met een h.o.h. afstand over de hele Jigger ook gaten van 
020mm opgenomen. Deze gaten dienen voor de doorvoer van 
e-leidingen welke door het drukschot kunnen !open. 

Alie Jiggers worden per cluster (in dit geval het uitgangsmodel) 
gebundeld aangeleverd en op de verwerkingspositie geplaatst, 
voordat de bovenliggende vloer wordt aangebracht. 

In de liggerindeling is te zien op welke posities de liggertypes 
verwerkt dienen te worden. 

Kenmerken HEA I 00 pro.fie! 
• De HEA 100 profielen hebben een eigen gewicht van ca. 

l 7,lkg/m 1
• 

• De dikte van de flens is 8mm 
• De dikte van de het lijf is 5mm 
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Dwarsliggers 
De dwarssliggers bestaan uit 4 types, welke ieder I keer in het 
uitgangsmodel voorkomt. 

In het lijf van de liggers worden een aantal gaten voorgeboord. 
Op 20mm van het begin en het eind komen gaten van 01 Omm 
voor de verankering aan de oplegpunten. Daamaast worden 
met een h.o.h. afstand over de hele ligger ook gaten van 
020mm opgenomen. Deze gaten dienen voor de doorvoer van 
e-leidingen welke door het drukschot kunnen lopen. 

Alle liggers worden per cluster (in dit geval het uitgangsmodel) 
gebundeld aangeleverd en op de verwerkingspositie geplaatst, 
voordat de bovenliggende vloer wordt aangebracht. 

In de liggerindeling is te zien op welke posities de liggertypes 
verwerkt dienen te worden. 

Kenmerken HEA I 00 profiel 
• De HEA 100 profielen hebben een eigen gewicht van ca. 

l 7,lkg/m 1
• 

• De dikte van de flens is 8mm 
• De dikte van de het lijf is 5mm 
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PROMATECT 

Materiaal t.b.v. de Jiggers 
Onderstaande materialen worden gebruikt om de liggers te pre
pareren. Nadat de Jiggers op verwerkingslocatie zijn geprepa
reerd (samengesteld), kunnen ze worden verwerkt. (zie proces
stap 3: Liggers preparen). De positie van de Jiggers is te vinden 
in de liggerindeling. 

Klossen 
Tussen de flenzen van de HEA 100 profielen worden met een 
h.o.h. afstand van ca.300mm klossen geslagen. De klossen kun
nen worden voorzien van lijm, zodat ze niet alleen tussen de 
flenzen geklemd, maar ook verlijmd zijn. 

U-profielen 
Voor de U-profielen wordt gebruik gemaakt van metalstud pro
fielen. Het voordeel is dat ze licht zijn, makkelijk te bewerken , 
verwerken en ze hebben een relatief lage kostprijs. 
Ze worden aan de betonconstructie geschoten en met behulp 
van de klossen aan de Jiggers. Vervolgens kan hieraan de be
plating worden gemonteerd. 

De profielen worden op handelsmaat geleverd en volledig in 
het werk verwerkt. 

Promatect 
Tegen de flenzen van de kolommen wordt promatect (of een 
gelijkwaardig materiaal) Verlijmd. Het betreft een 7mm dikke 
strook met extra goede bouwfysische eigenschappen. Daamaast 
vult de strook ook de ruimte tussen de staalprofielen en de bui
tenste beplating. (zie details) 

Uit de volledige platen worden vooraf stroken verzaagd van 
1 OOmm en op het werk geleverd. Daar dienen alleen de pas
stukken nog ingekort te worden. 
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Liggerindeling 
In het overzicht zijn de posities van de Jiggers aangegeven. Uit 
de typenummers kan opgemaakt word en dat de I iggers in 
langsrichting eerst worden geplaatst. Het betreft de liggers met 
type A (2x), Ben C. 
Vervolgens worden haaks hierop de dwarsliggers D,E,F en G 
gemonteerd. 
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Isola tie 
Tussen de U-profielen wordt een harde steenwol isolatie ge
plaatst. Deze wordt op handelsmaat aangeleverd en in het werk 
versneden en vervolgens aangebracht. 
Doordat harde isolatie wordt toegepast kan de isolatie voor de 
beplating worden geplaatst. 

Gipsvezelbeplatin2 
De gipsvezelplaten worden in hoogterichting vooraf op maat 
gezaagd. In lengterichting worden de platen zo groot mogelijk 
verwerkt. Wanneer passtukken moet worden toegepast kunnen 
deze in het werk op maat worden gezaagd. 

Er worden platen toegepast van 15mm dik en 853mm hoog, 
rekening houdend met 20mm stelruimte aan de bovenzijde. 

De reden dat gipsvezelplaat wordt gebruikt in plaats van gips
kartonplaat is uit constructieve en bouwfysische overweging. 
Gipsvezelplaat heeft een 2 keer hogere treksterkte van 2,4 NI 
mm2 om 1,2 N/mm2 (i.v.m. trek aan de beplating als gevolg 
van doorbuiging van de Jiggers). De buigtreksterkte is ca. 3 
keer groter met 5,8N/mm2 om l,9N/mm2 (i.v.m sterkte en 
stijfheid van de beplating, omdat geen stijlen worden toege
past). Het houdt in dat met gipskartonplaat stijlen toegepast 
zouden moeten worden. Bij gipsvezelplaat is dit niet het geval. 

Wat betreft vochtwerendheid heeft gipsvezelplaat een ca.2 a 3 
keer betere waterdampdiffusieweerstand en 2 keer lagere uit
zetting a!s gevolg van relatief hoge luchtvochtigheid. 
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PLINT 

MDF-H Beplating 
Omdat de zichtwerkbeplating wordt aangebracht op het mo
ment dat de gevel nog niet wind- en waterdicht is, dient er een 
beplating toegepast te worden die bestand is tegen een hoge 
relatieve luchtvochtigheid (ca. 85%). 

Normaliter gaat een MDF plaat met een dergelijke luchtvoch
tigheid zwellen en uitzetten. Er zijn echter MDF platen waarin 
vochtwerende lijmsoorten zijn verwerkt, waardoor ze in een 
vochtige omgeving toepasbaar zijn. De MDF-H platen kunnen 
worden toegepast waarbij de luchtvochtigheid enkele weken 
per jaar boven 85% uit mag komen. Ter vergelijking, voor 
standaard MDF platen geldt hier een percentage van 65%. In 
een niet- wind en waterdichte omgeving is de relatieve voch
tigheid nagenoeg altijd boven 65%. 
Een altematief zou MDF-H2 kunnen zijn. Deze is voor perma
nent buitengebruik toepasbaar. 

De platen worden aangeleverd op een breedte van 956mm en 
met een maximale lengte. 

Afsluitlijst 
Aangezien de afsluitlijst kan worden aangebracht bij een geslo
ten gevd, kan standaard MDF worden toegepast. 
De lijst omsluit de buitenste beplating aan de onderzijde. Hier
door is de binnenmaat van de afsluitlijst gelijk aan de breedte
maat van het drukschot. De overige afmetingen zijn variabel. 

Als altematief is het mogelijk een andere vorm, of materiaal 
toe te passen. 

De afsluitlijsten wordt op handelslengten aangeleverd. 

Plint 
De plint bestaat ook uit standaard MDF. Net als voor de lijst is 
het mogelijk altematieve vormen of material en toe te passen. 
Wei dienen deze dan afgestemd te worden op de afsluitlijst. 

Ook de plinten worden op handelslengten geleverd. 
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Materialenlift 
min. tot 3meter 

Bouwzaag 
(lafel) 

'> 4X 
Hoekaanslagen 
ca. !:·O x 50mm 

Materieel 
In het materieeloverzicht is al het groot-materieel opgenomen 
dat benodigd is om de drukschotten te kunnen realiseren. Het 
materieel is gekozen op basis van een snelle, arbovriendelijke 
en nauwkeurige montage. 

Het klein-materieel is niet in het overzicht opgenomen, maar is 
wel in een lijst uiteengezet verderop in het materieelhoofdstuk. 

In het overzicht is te zien dat sprake is van standaard materieel 
zoals een laser, rolsteigers en liften. Ook is er materieel opge
nomen dat als maatvaste aanslag fungeert. Dit materieel dient 
vooraf, specifiek voor de uitgangspunten gemaakt te worden, 
zoals de kolomklemprofielen en de hoekaanslagen 
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Rolsteiger 
Doordat de drukschotten aan het plafond worden opgehangen 
is materieel benodigd waarmee op hoogte gewerkt kan worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van 2 brede rolsteigers ( 1,35m of 
1,5m), omdat daarop voldoende werkruimte aanwezig is en 
omdat ze mobiel zijn. De rolsteigers mogen niet hoger zijn dan 
de onderzijde van het drukschot, aangezien ze anders niet on
der de drukschotten door kunnen rijden. Dit gaat ten koste van 
de mobiliteit. 

Roterende laser 
Met een roterende laser worden hoogtematen bepaald. Door de 
weergave van de laserstraal op de betonconstructie kunnen 
hoogtemarkeringen worden aangebracht op de wanden en ko
lommen. 
Daamaast wordt de hoogte van de stempels onder de Jiggers 
ook met behulp van de roterende laser vastgelegd. Dit gebeurt 
door middel van een ontvanger. In deze ontvangers zit een sen
sor die de straal opvangt. Zodra de ontvanger de straal detec
teert geeft deze aan dat de juiste hoogte is bereikt. 

Het bepalen van de juist hoogte van de laserstraal gebeurt van
af het meterpeil (zie processtap 1.3: Hoogte op betonwand- I 
kolom markeren.). 
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Hoekaanslag 
De hoekaanslagen zorgen ervoor dat het opleghoekanker ge
dwongen wordt gepositioneerd in diepterichting. Ter plaatse 
van de hoek is een verhoogde maatnauwkeurigheid vereist om
dat hier een afwijking beter zichtbaar is dan op de overige posi
ties. 

Het gedwongen positioneren met een maatvast aanslag zorgt er 
voor dat een hogere nauwkeurigheid bereikt kan worden dan 
wanneer er wordt gesteld aan een markering. 
Een ander voordeel is dat het gebruik van een aanslag de mon
tagesnelheid bevorderd. Er hoeft geen meet- en uitzetwerk 
plaats te vinden en het opleghoekanker hoeft niet te worden 
gesteld, maar enkel tegen de aanslag gepositioneerd en vervol
gens aan de betonkolom gefixeerd. 

Kolomklemprofiel 
De kolomklemprofielen hebben eenzelfde functie als de hoek
aanslagen. Ze fungeren als aanslag voor de U-profielen, die er 
tegen worden gepositioneerd. Hierdoor hoeft geen lijn uitgezet 
te worden en door de vaste maat van het pro fie!, is meten ook 
niet nodig. 

Het kolomklemprofiel dient enerzijds als aanslag, maar bepaalt 
ook de het begin- I eindpunt van de uitzetlijn die tegen de ko
lom aansluit. Hierdoor kan het profiel tijdens het uitzetwerk 
geplaatst en gebruikt worden voor het bepalen van de posities 
van een aantal uitzetlijnen. Vervolgens kan het blijven zitten 
waama in een later stadium de aansluitprofielen er tegen ge
plaatst kunnen worden. 

De klemprofielen worden geplaatst door ze om de kolom te 
klemmen en vast te draaien, volgens het principe van een lijm
klem. Voor de maatnauwkeurigheid is het van belang dat de 
profielen goed tegen de kolom zijn gedrukt, zodat de afstand 
van hoek kolom tot eind klemprofiel 2 keer de plaatdikte be
treft (in dit geval 27mm). 
Nadat de componenten zijn aangebracht kunnen de bouten los 
worden gedraaid en het klemprofiel worden verwijderd. 
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Stemp els 
De verstelbare stempels worden gebruikt om de liggers tijdelijk 
te ondersteunen. Bij een overspanning van meer dan 4 meter 
ontstaat er een te grote doorbuiging. Om dit te voorkomen wor
den in het midden van de Jiggers stempels geplaatst en op 
hoogte gesteld. 

Door aan de handvaten te draaien kan de stempel hoger of lager 
worden gesteld. Met behulp van de laser kan bepaald worden 
wanneer de juiste hoogte van de stempel (en dus ook van de 
Jigger) is bereikt. 

Zodra de binnenbeplating is aangebracht kunnen de stempels 
worden verwijderd door ze lager te draaien. De treksterkte van 
de beplating zorgt ervoor dat de Jigger niet meer gaat doorbui
gen. 
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Material en 
Om zware materialen op ca. 2,5 meter te kunnen verwerken 
wordt gebruik gemaakt van 2 materialenliften. Dit kunnen 
handmatige liften zijn of (zoals in de atbeelding) automatische. 
Uit arbeids- en montagevriendelijke overweging zal eerder ge
kozen worden voor de automatische lift. De handmatige mate
rialenlift is een stuk gunstiger in de kosten. 

De lift worden in eerste instantie gebruikt om de 
(samengestelde) Jiggers te monteren. De langste Jiggers zijn 
ongeveer ?meter Jang en wegen ca. 120kg. Deze worden met 
behulp van beide materialenliften omhoog gehesen. Elk van de 
liften bevindt zich aan een einde van de Jigger. Door beide lif
ten gelijktijdig omhoog te hijsen, kan de Jigger worden geposi
tioneerd op de oplegpunten. 

Daamaast kunnen de liften worden gebruikt om de rolsteigers 
van materialen te voorzien. Alie platen kunnen op de lepels 
omhoog worden gehesen en vanaf de lift op de rolsteiger wor
den gezet. Dit bespaart veel (zware) arbeid om de platen hand
matig een voor een op de rolsteiger te pakken. 
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Werkbank 
De werkbank wordt gebruikt om (voorbereidende) activiteiten 
uit te voeren welke buiten de montage vallen. Gezien de ma
ninzet is er van de 3 personen I iemand die gebruik maakt van 
de werkbank. 

De eerste activiteit die op de werkbank wordt uitgevoerd is de 
preparatie van de liggers. Vanwege het gewicht en de lengte 
van de Jiggers is het noodzaak om deze met meerdere personen 
(evt. met behulp van de materialenlift) op de werkbank te plaat
sen. 

Daarnaast kunnen ook de pasplaten I passtroken op de werk
bank afgetekend worden. 

Bouwzaag 
De bouwzaag wordt gebruikt om beplating, afsluitlijsten en 
plinten op maat te zagen. 
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Klein materieel 

Uitzetten 
• Afstandsmeter 
• Rolmaat 
• Duimstok 
• Potlood 
• Smetkoord 
• Waterpas 

Boren 
• Boormachine 
• Hamerboormachine 

Zagen 
• Verstekzaag 
• Blikschaar (U-profielen knippen) 
• Mes (isolatie snijden) 

Fixeren 
• Schroefmachine (montage zichtwerkbeplating en afwer-

king) 
• Nageltacker (montage binnenbeplating) 
• Schiethamer (montage aansluitprofiel aan beton) 
• Slagmoersleutel (montage kolommen, opleghoekankers 

en liggers) 
• Kitpistool (aanbrengen lijm en kit) 
• Hamer (slaan van klossen) 
• Voegspijker 

PB M's 
• Helm 
• Veiligheidsschoenen 
• Veiligheidsbril 
• Oorbeschermers 
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1. ELEMENTEN UITZETTEN 

De uitzetlijnen t.b.v. de staalkolommen, opleg
hoekankers en aansluitprofielen worden aange
bracht op het constructief plafond, de beton
wanden en de betonkolommen. 

2. OPHANGPUNTEN MONTEREN 

De ophangpunten worden aan de betoncon
structie gemonteerd, om hi er later de Jiggers 
aan te kunnen bevestigen. 

3. LIGGERS PREPAREREN 

De Jiggers worden vooraf bewerkt. De staal
profielen zijn geprefabriceerd en de overige 
materialen worden aan de Jiggers gemonteerd 
voordat de Jiggers worden verwerkt. 

/ 

TU/e 
Realisatie van de drukschotten 
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Grofweg kan de realisatie worden onderverdeeld in 8 stappen. Deze stappen worden uitgevoerd door een team be
staande uit 3 personen. Stap l (uitzetten elementen) en stap 2 (ophangpunten monteren) worden door 2 personen 
uitgevoerd, terwijl persoon 3 de Jiggers prepareert. Doordat de stappen parallel !open, kunnen ze onafhankelijk van 
elkaar worden uitgevoerd. 
De liggers voor de langsrichting worden als eerste geprepareerd, waardoor de eerste 2 personen verder kunnen met 
stap 4 (liggers monteren). Mocht persoon 3 nog niet alle Jiggers geprepareerd hebben, dan kan hij de overige ge
reed maken. ln het andere geval kan hij beginnen met stap 5 (montage van de aansluitprofielen). Stap 6 (isolatie en 
binnenbeplating aanbrengen wordt door 3 personen uitgevoerd, waarbij l persoon verantwoordelijk is voor het in
meten en zagen van de passtukken. De andere 2 personen kunnen, beide aan een zijde van het drukschot, gelijktij
dig de beplating aanbrengen. Dezelfde aanpak kan gehanteerd worden voor stap 7 (zichtwerkbeplating aanbren
gen). 
Stap 8 (elementen afwerken) kan tenslotte ook door alle 3 personen worden uitgevoerd, waarbij 1 iemand weer ver
antwoordelijk is voor de passtukken. 

DRUKSCHOTTEN REALISEREN 

ELEMENTEN J 
UITZETTEN 

1 

2man OPHANGPUNTEN l 
MONTE REN 

2man 

LIGGERS 
PREPAREREN 

' LIGGERS M~~h ~----. 
1_ : 2 man AANSLUITPROFIELEN 1 
1 ... MONTEREN . r 

.,_ _ _ _ _ 3.; 5 

1 man 

4. LIGGERS MONTEREN 

De geprepareerde Jiggers worden op de op
hangpunten opgelegd en hieraan gefixeerd. De 
constructie als geheel zorgt voor de stabiliteit 
en fungeert als referentie voor de overige on
derdelen. 

2man 
I ISOLA TIE EN 

cJ BEPLATING I AANBRENGEN 

~ &,, ZICHlWERK-

2 man A~~~~~~~N 
~---~ ELEMENTEN 

2 man ..... AFWERKEN 

\ 
5. AANSLUITPROFIELEN 

MONTEREN 

Tegen het plafond, de betonwanden en de betonko
lommen worden metalen U-profielen gemonteerd, 
waaraan later de beplating bevestigd kan worden. 

8. ELEMENTEN AFWERKEN 

De elementen worden afgewerkt met behulp 
van kitnaden, een afsluitlijst aan de onderzijde 
en plinten. 

7. ZICHTWERKBEPLATING 
-~NBRENGEN 

Tegen de binnenste beplating wordt de zicht
werkbeplating gemonteerd. De onderzijde 
wordt afgewerkt met een strook. 

6. ISOLATIE EN BINNENBEPLATING 
NBRENGEN 

De isolatie wordt tussen de U-profielen aange
bracht. De beplating wordt aan de bovenzijde en 
verticaal bevestigd tegen de aansluitprofielen aan de 
betonconstructie. Aan de onderzijde wordt de bepla
ting aan de U-profielen van de Jiggers gemonteerd. 
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1.1 UITZETLIJNEN OP PLAFOND 
__ _,,,,,NBRENGEN 

De uitzetlijnen worden op het constructief pla
fond aangebracht door in te meten vanaf de 
betonconstructie, markeringen aan te brengen 
en deze te verbinden met behulp van smetlij
nen. 

1.1 UITZETLIJNEN OP PLAFOND 
AANBRENGEN 

Met behulp van het kolomklemprofiel wordt de 
positie bepaalt van de uitzetlijnen ter plaatse 
van de betonkolommen. De afstand van rand 
kolom tot de uitzetlijn bedraagt in alle gevallen 
27,Smm (dikte van 2 platen), 

1.2 UITZETLIJNEN OP BETONWAND 
--~-,NBRENGEN 

Ter plaatse van de uitzetlijnen op het plafond 
worden de verticale lijnen op de betonwand 
aangebracht. 

TU/e 
Technische Universiteit 
Elndhoven 
University of Technology 

Uitzetten van de elementen 
Eerst worden de uitzetlijnen op het constructief plafond aangebracht. Hiervoor worden eerst punten gemarkeerd 
welke vanaf de betonconstructie zijn gemeten. Vanaf de maatvoeringstekening kan bepaald worden waar deze pun
ten dienen te komen. Vervolgens worden ze onderling verbonden d.m.v. smetlijnen. Zodoende ontstaat een raster 
met uitzetlijnen. 
De uitzetlijnen ter plaatse van de hoeken van de betonkolommen vereisen een relatief hoge nauwkeurigheid, aange
zien afWijkingen hier beter zichtbaar zijn dan op de andere posities. Om die reden wordt een maatvast hulpstuk toe
gepast (kolomklemprofiel) die een 'precieze' maat weergeeft vanaf de hoek van de kolom. 
Op de plaats waar de uitzetlijnen de betonwand raken wordt met behulp van een waterpas een uitzetlijn op de be
tonwand getekend. Omdat aan de onderzijde ook een maatstreep benodigd is voor het opleghoekanker, wordt hier 
een extra markering aangebracht. 
In hoogterichting wordt een roterende laser gebruikt om op iedere aansluitpositie tegen de betonconstructie een 
hoogtemarkering aan te kunnen brengen. De gewenste positie wordt verklikt vanaf het meterpeil. 

ELEMENTEN UITZETTEN 
1 

UITZETLIJNEN OP 
PLAFOND 

AANBRENGEN -, 
1.1 

2 man 

~.2 UITZETLIJNEN OP BETONWAND 
AANBRENGEN 

De verticale lijnen vanaf het constructief pla
fond zijn t.b.v. de aansluitprofielen. Aan de 
onderzijde dient een extra verticale markering 
te komen voor de positie van de opleghoekan
kers. 

UITZETLIJNEN OP 
BETONWAND 

AANBRENGEN 

1.2 

2 man 

// 

\ 
\ 

HOOGTEOP 
BETONWAND / -

KOLOM MARKEREN 

,.,-·'----.....----'1"'-'.3 

2 man 

1.3 HOOGTE OP BETONWAND I -
---cu.lLOM MARKEREN 

Ter plaatse van de ophangpunten wordt de 
hoogte gemarkeerd op de betonwanden en de 
betonkolommen. 

/ 

1.3 HOOGTE OP BETONWAND / -
=---"-UL.OM MARKEREN 

Door de roterende werking van de laser bevinden 
alle punten die in het vlak liggen zich op gelijke 
hoogte. 

1.3 HOOGTE OP BETONWAND / -
KOLOM MARKEREN 

De positie van de hoogtemarkeringen worden be
paald met behulp van een roterende laser. Vanuit 
het meterpeil wordt een punt gekozen dat I 575mm 
hoger ligt. De laser wordt hier vervolgens op geijkt, 
zodat alle punten op gelijke hoogte kunnen worden 
gemarkeerd. 

1.3 HOOGTE OP BETONWAND I -
KOLOM MARKEREN 

De markeringsstreepjes worden aangebracht op 
de kolom aan de binnenzijde waar het druk
schot wordt gemonteerd. 
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2.1 STAALKOLOMMEN MONTEREN 

Aan de hand van de uitzetlijnen kunnen de ko
Iommen worden gemonteerd 

2.1 ST AALKOLOMMEN MONTEREN 

In de voetplaat van de kolommen zijn slobga
ten opgenomen, om in diepterichting afwijking 
te kunnen corrigeren. Tussen de betonvloer en 
de voetplaat is stelruimte aanwezig, waardoor 
de kolom met behulp van een laser op hoogte 
gehangen kan worden. 

2.1 ST AALKOLOMMEN MONTER EN 

Om de kolom waterpas te kunnen fixeren 
wordt op ieder hoek van de voetplaat een stel
voorziening opgenomen. In de gaten is een 
schroefdraad opgenomen. Door de stelbout 
hoger of lager te draaien kan de kolom worden 
gesteld. 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

Montage van de ophangpunten 
Door 2 personen worden de staalkolommen gemonteerd. Deze worden aan de uitzetlijnen gesteld en met ankers 
aan de betonconstructie bevestigd. Afwijkingen in diepterichting (bijvoorbeeld door het boren) kunnen opgevangen 
door slobgaten in de voetplaat. Doordat het een hangende en geen staande kolom betreft, kan de kolom niet op stel
bouten of stelplaatjes worden gezet. Er is gekozen om de kolom op hoogte te stellen door deze aan de ankers te la
ten hangen en de ankers hoger of lager te draaien. Wanneer de juist hoogte bereikt is (met behulp van de laser) 
worden op de hoekpunten steJklemmen geplaatst. Ieder kl em kan afzonderlijk hoger of lager gedraaid worden, 
waannee naast het fixeren de staalkolommen ook in beide richtingen waterpas gesteld kunnen worden. De staalko
lommen kunnen definitief gefixeerd worden door de ruimte tussen het plafond en de voetplaat met droge mortel 
vu lien. 
Aan de betonconstructie worden opleghoekankers gemonteerd. Ter plaatse van de betonwand worden ze gesteld 
aan de markeringen. Ter plaatse van de kolommen wordt gebruik gemaakt van een maatvast hoekprofiel, waardoor 
het hoekanker sneller en met een hogere nauwkeurigheid gemonteerd kan worden, dan wanneer het aan een uitzet
lijn wordt gesteld. 

STAALKOLOMMEN 
MONTEREN 

2.1 

2man 

2.2 MORTEL AANBRENGEN 

Tussen de voetplaat en de betonvloer wordt 
met een troff el mortel aangebracht, om de ko
lommen definitief te fixeren. 

MORTEL T.B.V. 
KOLOMMEN 

AANBRENGEN 

1 man 

2 man 

2.2 MORTEL AANBRENGEN 

Er wordt gebruik gemaakt van een droge cement
gebonden mortel, welke na aanbrengen niet uitzakt. 

2.3 OPLEGHOEKANKERS 
MONTEREN 

In diepterichting wordt gebruik gemaakt van 
een maatvast hoekprofiel, waarmee het opleg
hoekanker met hoge nauwkeurigheid op 40mm 
van de rand van de kolom kan worden gemon
teerd. 

2.3 OPLEGHOEKANKERS 
MONTEREN 

In hoogterichting worden de opleghoekankers 
aan de markering geplaatst. 

2.3 OPLEGHOEKANKERS 
MONTE REN 

Aan de betonconstructie worden de hoekankers ge
monteerd waar later de liggers op gelegd worden. 
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3.1 GATEN OP FLENZEN 
AFTEKENEN 

Vanaf de maatvoeringstekening kan bepaald 
worden op welke positie een gat in de flens van 
de stalen Jigger moet worden geboord. Deze 
positie wordt gemarkeerd. 

3.2 GATEN IN FLENZEN BOREN 

Op de plaats van de markering wordt een gat 
geboord t.b.v. het opleghoekanker voor de 
dwarsligger. 

3.3 KLOSSEN TUSSEN FLENZEN 
SLAAN 

Met een h.o.h. afstand van ca. 300mm worden 
klossen tussen de flenzen geslagen. Deze k.Jos
sen worden gebruikt om later het U-profiel aan 
te bevestigen. 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Preparatie van de liggers 
De Jiggers vormen een samengesteld element, wat op locatie, maar wel voor de montage plaatsvindt. De betreffen
de handelingen worden door I persoon uitgevoerd. 
Eerst wordt vanaf de maatvoeringstekening bepaald en afgetekend waar de gaten t.b.v. de opleghoekankers dienen 
te komen. Vervolgens worden deze gaten geboord. Tussen de flenzen worden daarna klossen geslagen op een h.o.h 
afstand van ca. 300mm. Op de klossen wordt het U-profiel aangebracht m.b.v . een tacker. Zowel voor de klossen 
als het U-profiel geldt <lat de eerste en laatste ca. 50mm vrij dient te blijven, aangezien er anders geen ruimte meer 
overblijft om de liggers aan de oplegpunten te fixeren . 
Aan de beide zijden van het HEA I 00 profiel wordt een strook promatect o.g. aangebracht. Op de positie van de 
eerder geboorde gaten dient het profiel voor ongeveer I OOmm vrij te blijven van promatect, om zodoende de 
dwarsligger er later aan te kunnen monteren. 

GATEN OP FLENZEN 

AFTEKENEN 1 
3.1 

1 man GA TEN IN FLENZEN 
BOREN 

3.2 

1 man 

/ 
3.3 KLOSSEN TUSSEN FLENZEN 

SLAAN 

De klossen steken een paar mm aan de boven
kant boven de flenzen uit. Onder de k.Jossen is 
nog ruimte om eJektraleidingen te leggen. 

KLOSSEN TUSSEN 
FLENZEN SLAAN 

3.3 

/ 1man U-PROFIEL 
MONTEREN 

Aan de klossen worden de U-profielen gemon
teerd. 

I 
Ter plaatse van het gat dient een onderbreking 
van het promatect te komen van ca. I OOmm 

3.5 PROMATECT AANBRENGEN 

Tegen de flenzen wordt een strook promatect 
o.g. bevestigd. 

3.4 U-PROFIEL MONTEREN 

~ 

De U-profielen zijn ca. 50mm korter dan het 
HEAIOO profiel. Zodoende blijft de ruimte be
houden die nodig is om de Jigger aan het opleg
hoekanker te kunnen bevestigen. 
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4.1 LANGSLIGGERS PLAA TSEN 

Nadat de Jiggers zijn geprepareerd worden 
eerst de Jiggers in Jangsrichting met behuJp van 
2 materiaalliften gepJaatst. 

4.1 LANGSLIGGERS PLAATSEN 

Ter pJaatse van de staaJkoJommen worden de 
Jiggers opgeJegd op de koppJaat. De sJobgaten 
in de koppJaat zijn in staat maatafwijkingen op 
te vangen. 

4.1 LANGSLIGGERS PLAA TSEN 

Bij de aansJuiting met de betonconstructie war
den de Jiggers op de hoekankers opgelegd. Ook 
hjer zijn sJobgaten opgenomen om afwijkjngen 
op te kunnen vangen. 

< 

TU/e 
Montage van de liggers 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

De geprepareerde Jiggers worden door 2 personen met behulp van een materiaallift gemonteerd. De zwaarste Jigger 
is ca. 7meter Jang en weegt ca. 120kg. Deze zal worden opgetild met aan beide zij den een lift. De korte Jiggers 
(dwarsliggers in de gang van ca.1800mm) kunnen met 1 lift worden opgetild. 
Eerst zullen de Jiggers in langsrichting worden aangebracht. Nadat ze zijn gefixeerd aan de oplegpunten moeten ze 
worden ondersteund met stempels, om doorbuiging te voorkomen. Wanneer later de constructieve beplating wordt 
aangebracht kunnen ze weer worden verwijderd. 
Op de positie waar de dwarsliggers aansluiten op de langsliggers dienen opleghoekankers te worden aangebracht. 
Vervolgens kunnen de dwarsliggers er op worden gelegd en gefixeerd. Ook hier geldt dat ondersteuning noodzake
lijk is. 
Ten slotte dient het gehele raamwerk op nauwkeurigheid gecontroleerd te worden. Waar te grote afwijking zijn ge
constateerd dienen maatregelen genomen te worden. Dit is mogelijk door de stelvoorzieningen in de ophangpunten. 

LANGSUGGERS ·1 
PLAATSEN l 

4.1 

LANGSLIGGERS }' 
TIJDELIJK 

ONOERSTEUNEN , 

4.2 

2 man 

4.2 LANGSLIGGERS TIJDELIJK 
DERSTEUNEN 

Om te voorkomen dat de Jiggers pJastisch ver
vormen aJs gevoJg van (tijdeJijke) doorbuiging, 
worden stempeJs toegepast. Het midden van de 
Jiggers wordt hierdoor ondersteund, zodat deze 
op de gewenste hoogte bJijven 

MAATNAUWKEURIG· 
HEID 

STAALCONSTRUCTIE 
CONTROLEREN 

4.3 OPLEGHOEKANKERS AAN 
LANGSLIGGERS MONTEREN 

De opJeghoekankers t.b.v. de dwarsliggers 
worden aan de JangsJiggers gemonteerd. Het 
sJobgat in horizontaJe richting zorgt ervoor de 
het opleghoekanker gesteJd kan worden. 

4.5 DWARSLIGGERS TIJDELIJK 
DERSTEUNEN 

EvenaJs bij de Jangsliggers worden de dwars
liggers met op hoogte versteJbare stempels on
dersteund. 

4.4 DWARSLIGGERS PLAATSEN 

De dwarsJiggers worden op opJeghoekankers 
van de JangsJiggers gepJaatst. 

4.4 DWARSLIGGERS PLAATSEN 

De dwarsliggers worden op dezelfde wijze aan
gebracht aJs de JangsJiggers. 
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5.1 COMPRIBAND AANBRENGEN 

Voordat de aansluitprofielen worden gemon
teerd worden ze aan de rugzijde voorzien van 2 
stroken compriband. 

5.2 PROFIELEN AAN PLAFOND 
MONTE REN 

Eerst worden de profielen aan het constructief 
plafond gemonteerd. 

5.2 PROFIELEN AAN PLAFOND 
MONTE REN 

De U-profielen sluiten aan tegen de voetplaat 
van de staalkolom. 

TU/e 
Montae;e van de aansluitprofielen 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

De aansluitprofielen worden door 1 persoon aan de betonconstructie gemonteerd. Indien de aansluitprofielen U
profielen nog niet zijn voorzien van compriband, dienen hiervan eerst 2 stroken aangebracht te worden. 
Vervolgens worden de profielen aan de uitzetlijnen geplaatst. Ter plaatse van de kolomaansluiting wordt met het 
oog op de maatnauwkeurigheid gebruik gemaakt van het maatvast kolomklemprofiel, die als aanslag dient voor de 
U-profielen. Het is dusdanig ontworpen dat het gebruikt kan warden voor de plafondprofielen, maar ook voor de 
profielen aan de betonkolom. 
De aansluitprofielen t.b.v. van de eindstukken kunnen op locatie op maat warden gemaakt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ / 

AANSLUITPROFIELEN MONTEREN 
5 

COMPRIBAND 
AANBRENGEN 

1 man 

5.2 PROFIELEN AAN PLAFOND 
MONTEREN 

Ter plaatse van de betonkolom wordt het ko
lomklemprofiel gebruikt waar ook de uitzetlij
nen mee zijn vastgelegd (zie 1.1 ). Het U
profiel wordt hier tegenaan gezet en vastge
schoten. 

PROFIELEN AAN 

PLAFOND MONTEREN l 
5.2. f 

1 man ,_., 
PROFIELEN AAN 
BETONWANDENl

KOLOMMEN 
MONTEREN 

l 

\ 

5.3 

1 man 

5. 3 PROFIELEN AAN BETON
WAND/ KOLOM MONTEREN 

De aansluitprofielen worden tegen de beton
wanden en betonkolommen gemonteerd. 

//' 

J' 
/ 

5. 3 PROFIELEN AAN BETONWAND/ 
KOLOM MONTEREN 

Het kolomklemprofiel heeft over de gehele 
hoogte een maatvaste aanslag, waartegen het 
U-profiel verticaal gepositioneerd en vervol
gens gefixeerd kan worden. 

5. 3 PROFIELEN AAN BETONWAND/ 
KOLOM MONTEREN 

Ter plaatse van de kolom dient een hoge nauw
keurigheid gehaald te worden. Om die reden 
wordt ook hier gebruik gemaakt van het maat
vaste profiel. 

5. 3 PROFIELEN AAN BETONWAND/ 
KOLOM MONTEREN 

Ter plaatse van de wand wordt het profiel aan 
de uitzetlijn gesteld. 
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6.1 ISOLATIE AANBRENGEN 

Tussen de U-profielen wordt harde isolatie ge
plaatst. 

6.1 ISOLATlE AANBRENGEN 

Ter plaatse van de kruising dient in dwarsrich
ting de Jaatste ca. 20mm vrij gehouden te wor
den. Hier kan in een later stadium de beplating 
in Jangsrichting achterlangs worden aange
bracht. 

6.2 BEPLATING LANGSRICHTING 
AANBRENGEN 

De gipsvezelplaten inJangsrichting worden 
aangebracht. 

TU I Technische Universiteit 
Elndhoven e University ofTechnology 

Aanbrengen van isolatie en binnenbeplating 
Door het toepassen van harde isolatie kan deze tussen de aansluitprofielen worden geplaatst v66r de beplating . De 
gipsvezelplaten kunnen daarna door 2 personen aan de aansluitprofielen worden geschroefd. De passtukken wor
den op maat gezaagd door de 3e persoon. 
Eerst wordt de beplating in langsrichting aangebracht. Om zo min mogelijk passtukken toe te hoeven passen, wor
den over de gehele lengte volledige platen gemonteerd, dus ook ter plaatse van een haakse aansluiting. Tussen de 
betonkolommen worden 2 volledige platen en een passtuk toegepast. Voor het aanbrengen van de beplating hebben 
beide monteurs hun eigen rolsteiger. Ze monteren hun platen onafhankelijk van elkaar en niet op dezelfde plaats. 
Zodoende wordt de wachttijd op elkaars handelingen geminimaliseerd. Bij de aansluitingen met de betonconstruc
tie wordt aan de zijkanten een ruimte van ca. 20mm vrij gehouden. In hoogterichting zijn de platen ook ca. 20mm 
korter om afwijkingen in de vloer op te kunnen vangen. Dit houdt in dat de binnenbeplating op de flens van het 
HEA 100 profiel kan worden geplaatst (zie detail A). 
De hierboven vermelde werkwijze wordt op dezelfde rnanier toegepast voor de dwarsschotten. Ten slotte worden 
de flenzen van de HEA 100 kolommen voorzien van promatect o.g .. Dit kan gedaan worden door de 3e persoon. 

'- '-----
ISOLATIE I 

AANBRENGEN 
6
.
1
,rl 

r BEPLATING 
3 man _.. LANGSRICHTING 

l AANBRENGEN -I 
- ·--..-----::

6
='
2 

BEPLATING 'h 
3 man DWARSRICHTING l AANBRENGEN 

./~ '---~~6.3/ ,----"'-------=::i"o:'C' 

6.2 BEPLATING LANGSRICHTING 
AANBRENGEN 

Bij alle aansluitingen met de betonconstructie 
dient ruimte vrij gehouden te worden van ca. 
20mm 

3 man 
6.4, 

1 man 

6.3 BEPLATING DWARSRICHTING 
AANBRENGEN 

De gipsvezelplaten in dwarsrichting worden 
aangebracht. Deze komen haaks op de eerder 
aangebrachte beplating 

6.4 PROMATECT AAN KOLOMMEN 
AANBRENGEN 

De strook promatect wordt tegen de flenzen 
aan bevestigd. 

6.4 PROMATECT AAN KOLOMMEN 
AANBRENGEN 

Aan de staalkolommen wordt een strook pro
matect o.g. aangebracht. 

6.3 BEPLATING DWARSRICHTING 
AANBRENGEN 

Bij alle aansluitingen met de betonconstructie 
dient ruimte vrij gehouden te worden van ca. 
20mm 
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7.1 BEPLATING LANGSRICHTING 
---~NBRENGEN 

In langrichting worden de vochtwerende mdf
platen aangebracht. 

7.1 BEPLATING LANGSRICHTING 
AANBRENGEN 

Om uitzetting van de platen op te kunnen van
gen wordt de plaat niet tegen de gipsvezelplaat 
gezet, maar wordt een ruimte van ca 1 Omm 
vrijgehouden 

7.1 BEPLATING LANGSRICHTING 
AANBRENGEN 

Ook ter plaatse van de betonconstructie wordt 
ca. 20mm vrije ruimte gehouden. 

TU/e 
Aanbrengen van de zichtwerkbeplating 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

Het aanbrengen van de zichtwerkbeplating is vergelijkbaar met de binnenbeplating. Ook hier worden eerst de pla
ten in langsrichting aangebracht en dan in dwarsrichting. Tevens zijn 2 personen aan het monteren (schroeven) en 1 
persoon zaagt de pasplaten. 
Om de platen aan de onderzijde op juiste hoogte te positioneren worden aanslagen toegepast, waarop de vochtwe
rende mdf-h plaat gezet kan worden. 
Doordat de onderste strook een dikte heeft van l 2mm dient de beplating 12 mm onder de HEA I 00 Jigger uit te ste
ken (detail A). De onderste strook wordt tussen de zichtwerkplaten vastgeschroefd. 

ZICHTWERKBEPLATING 
AANBRENGEN 

I 
BEPLATING 

LANGSRICHTING ~· 

AANBRENGEN 11 
7.1 

3 man _. 
BEPLATING 

DWARSRICHTING 
AANBRENGEN 

7 \ / 
, / STROOK ONDERZIJDE 

3 man \ AANBRENGEN 

7.2 BEPLATING DWARSRICHTING 
-~NBRENGEN 

De zichtwerkbeplating wordt in dwarsrichting 
aangebracht. 

\'·~--
\ 3 man 

7.2 BEPLATING DWARSRICHTING 
AANBRENGEN 

Op de kruizingen wordt ook in deze richting 
1 Omm vrijgehouden bij de aansluitingen. 

7 .3 STROOK ONDERZIJOE 
AANBRENGEN 

En ook tussen de onderste strook en de beton
constructie is ruimte aanwezig. 

7.3 STROOK ONOERZIJOE 
AANBRENGEN 

Hier wordt eveneens werkingsruimte voor het 
plaatmateriaal vrijgehouden 

7 .3 STROOK ONDERZIJDE 
--~NBRENGEN 

De strook mdf wordt aan de onderzijde aange
bracht tussen platen. 
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8.1 NADEN AFDICHTEN 

Een aantal .zichtbare naden worden afgekit. 

8.1 NADEN AFDICHTEN 

Ter plaatse van de kruising tussen langsschot
ten en dwarsschotten. 

8.1 NADEN AFDICHTEN 

Ter plaatse van de aansluiting op de hoek met 
een kolom. 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

Afwerking van de elementen 
Voor de geluid- en brandwerendheid dienen naden tussen de verschillende componenten afgedicht te worden. 
Hiervoor kan PUR gebruikt worden of rugvulling achter een kitnaad. De kitnaden worden door I persoon aange
bracht tussen de zichtwerkplaat en de hoek van de kolom en tussen de naden bij de aansluiting tussen de zichtwerk
platen . 
Aan de onderzijde wordt een mdf afsluitlijst aangebracht. Deze kan in het bouwproces pas worden aangebracht na
dat de gevel en het dak gesloten zijn, aangezien mdf niet bestand is tegen een te hoge luchtvochtigheid. Het aan
brengen in een latere bouwfase is mogelijk omdat het niet binnen het kritieke pad valt en geen consequenties heeft 
met betrekking tot de doorvoering van installaties. 
Ten slotte warden de plinten aangebracht, waarvoor dezelfde verwerkingsvoorwaarden gelden als voor de afsluit
lijsten. Tevens geldt dat zowel de afsluitlijsten als de plinten door 2 personen worden aangebracht en door 1 per
soon op maat wordt gezaagd. 

NADEN AFDICHTEN ~ 

1 man 
8

.

1

· I 

8.2 AFSLUITLIJST AANBRENGEN 

Aan de onderzij de worden de drukschotten 
afgesloten met behulp van een lijst. 

AFSLUITLIJST '1 AANBRENGEN 

8.2 

3 man PLINTEN 
AANBRENGEN 

3 man 

8.2 AFSLUITLIJST AANBRENGEN 

Ter plaatse van de aansluiting op een kruising 
dient een kleine sponning uit de afsluitlijst 
gehaald te worden, om de haakse lijst er goed 
op aan te kunnen laten sluiten 

8.3 PUNT AANBRENGEN 

Evenals bij de afsluitlijst wordt ter plaatse van 
de kolom het eindstuk in verstek afgezaagd. 

8.3 PUNT AANBRENGEN 

Alie overige boven- en zijaansluiting worden 
weggewerkt met behulp van een plint. 

8.2 AFSLUITLIJST AANBRENGEN 

Bij de aansluiting met de kolom dient het eind 
in verstek verzaagd en afgeplakt te worden. 
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MONTAGEACTIVITEIT MATERIAAL 
Nr. Omschrijving Omschrijving 

1 Elementen uitzetten 

1.1 Uitzetlijnen op plafond aanbrengen 

1.2 Uitzetlijnen op betonwand aanbrengen 
1.3 Hoogte op betonwand-/kolom markeren 
2 Ophangpunten monteren 
2.1 Staalkolommen monteren HEA 100 profiel met kop- en voetplaat 

Kolom stelvoorzieningen 
2.2 Mortel aanbrengen Drage mortel 
2.3 Opleghoekankers monteren Stalen hoekprofiel 

3 Liggers prepareren 
3.1 Gaten op flenzen aftekenen HEA 100 profielen 
3.2 Gaten in flenzen boren 
3.3 Klassen tussen flenzen slaan Houten klossen 
3.4 U-profiel monteren Stalen U-profielen 
3.5 Promatect aanbrengen Promatect (of min. gelijkwaardig) 
4 Liggers monteren 
4.1 Langsliggers plaatsen Geprepareerde liggers 
4.2 Langsliggers tijdelijk ondersteunen 
4.3 Opleghoekankers monteren Stalen hoekprofiel 
4.4 Dwarsliggers plaatsen Geprepareerde liggers 
4.5 Dwarsliggers tijdelijk ondersteunen 
4.6 Maatnauwkeurigheid geraamte controleren 
5 Aansluitprofielen monteren 
5.1 Compriband aanbrengen Compriband 
5.2 Profielen aan plafond monteren Stalen U-profielen 
5.3 Profielen aan betonwand-/kolom monteren Stalen U-profielen 
6 lsolatie en binnenbeplating aanbrengen 
6.1 lsolatie aanbrengen Harde steenwol isolatieplaten 
6.2 Beplating langsrichting aanbrengen Gipsvezelbeplating 
6.3 Beplating dwarsrichting aanbrengen Gipsvezelbeplating 
6.4 Promatect aan kolommen aanbrengen Promatect (of min. gelijkwaardig) 
7 Zichtwerkbeplating aanbrengen 
7.1 Beplating langsrichting aanbrengen MDH-H beplating (gelamineerd) 
7.2 Beplating dwarsrichting aanbrengen MDH-H beplating (gelamineerd) 

7.3 Strook onderzijde aanbrengen MDH-H stroken (gelamineerd) 
8 Elementen afwerken 

8.1 Naden afdichten Naden afdichten (rugvulling , PUR, kit) 
8.2 Afsluitlijst aanbrengen MDF lijst (gelamineerd) 
8.3 Plinten aanbrengen MDF plint 
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4M-SCHEMA 

Afmeting Aantal Omschrijving 

Rolsteiger 

Afstandsmeter 
Kolomklemprofiel 
Waterpas 
Roterende laser 
Rolsteiger 

907mm 3 Hamerboormachine 

variabel 12 Steeksleutel 
3 Voegspijker 

48 x 55 x 5mm 7 Hamerboormachine 
Hoekaanslag 
Werkbank 

diverse lengtes 8 Rolmaat 
Boormachine 

80mm breed 120 Hamer 
80 I 50 I 80 Nageltacker 
100 x 3000mm Kitpistool (lijm) 

Rolsteiger 
diverse lengtes 4 Slagmoersleutel 

Stempels 
48 x 55 x 5mm 5 Slagmoersleutel 
diverse lengtes 4 Slagmoersleutel 

Stempels 
Meetmaterieel 
Rolsteiger 

ca. 100m1 
Blikschaar 
Blikschaar 
Rolsteiger 

100 x 60 x 80mm ca. 81 Mes 
2600 x 853mm ca.22 Nageltacker 
2600 x 853mm ca.14 Nageltacker 
100 x 3000mm Kitpistool (lijm) 

Rolsteiger 
2600 x 965mm ca.22 Schroefmachine 
2600 x 965mm ca.14 Schroefmachine 

2600 x 110mm ca. 16 Schroefmachine 

Kitpistool 
Schroefmachine 
Schroefmachine 

52 

MATE RI EEL MANINZET 
Aantal Omschrijving Aantal Aantal 

2 2 

Smetkoord 2 
3 

2 
2 

2 2 
1 2 

2 Waterpas 
1 

Slagmoersleutel 2 

1 Bouwzaag 1 1 
1 1 
1 
1 
1 

2 Materialenlift 2 2 
1 Steeksleutel 1 2 
4 2 
1 Steeksleutel 1 2 
1 Steeksleutel 1 2 
2 2 
1 Steeksleutel 2 
2 3 

1 
Schiethamer 2 3 
Schiethamer 2 3 

2 Bouwzaag 1 3 
1 3 
2 Duimstok 2 3 
2 Duimstok 2 3 
1 1 
2 Bouwzaag 1 3 
2 Duimstok 2 3 

2 Duimstok 2 3 

1 Duimstok 3 
3 

Verstekzaag 3 
Verstekzaag 1 3 
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