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Samenvatting 

Voor de tijdelijke ondersteuning van breedplaatvloeren, wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een 

hulpconstructie die over meerdere bouwlagen tegelijkertijd ingezet moet worden. Dit fenomeen wordt 

"doorstempeling" genoemd en neemt een grote hoeveelheid huurkosten met zich mee. Om deze 

kosten te besparen wordt aan de hand van een methodische ontwerpmethode een hulpconstructie 

ontworpen die het mogelijk maakt om te functioneren binnen één bouwlaag. 

Het ontwerp wordt gebaseerd op de parameters van een referentieproject waarbij betonnen en 

kalkzandstenen wanden als draagstructuur dienen. Het ontwerp zal dan ook toegespitst zijn op beide 

situaties. Verder zal het ontwerp voldoen aan een programma van eisen waar onderzoek naar 

gedaan wordt. 

Het eindresultaat is dus een hulpconstructie die de kosten van het doorstempelen bespaart en verder 

zo voordelig mogelijk is voor het uitvoeringsproces van het referentieproject 
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Artikel 

Aan de hand van een analyse is vastgesteld dat het vervaardigingproces van een breedplaatvloer 

niet efficiênt verloopt. Met behulp van een tijd- en kostenanalyse wordt vastgesteld dat het 

ondersteuningsproces veel tijd en energie in beslag neemt en dat dit een knelpunt is in het 

vervaardigingproces. De meeste kosten worden gemaakt door de huur van het materieel, die voor het 

grootste deel veroorzaakt worden door het fenomeen "doorstempeling" (zie figuur 1 ). 

Doorstempeling is de ondersteuning die moet blijven staan om de belastingen op de bovengelegen 

vloeren af te dragen aan de onderliggende constructie, tot alle betrokken vloeren bij elkaar sterk 

genoeg zijn om de totale belasting op te vangen. De oorzaken van doorstempeling zijn gevonden in 

de sterkte en stijfheid van de schil, verhardingstijd van de druklaag en krachtafdracht van de 

hulpconstructie. Om het afstudeerproces zo veel mogelijk gericht te houden op het 

uitvoeringstechnische aspect van het probleem is ervoor gekozen, een nieuw ondersteuningsysteem 

te ontwerpen dat de optredende belastingen meteen aan de wanden afdraagt. Er wordt een 

referentieproject aangehouden als afbakening van het onderzoek, waardoor het doel van dit 

ontwerpprocesals volgt te omschrijven is: 

"Het ontwikkelen van een tijdelijk ondersteuningsysteem dat de belastingen op een breedplaatvloer 

bij 'Hof van Egmond' direct afdraagt aan de bouwknopen en daarmee de kosten die verloren gaan 

aan doorstempelen bespaart. " 

Om dit probleem aan te pakken wordt het methodische ontwerpproces volgens het driefasenmodel 

aangehouden (zie figuur 2 [Siers2004, De Beer 2006]). Uit de probleemdefiniêrende fase blijkt, dat bij 

het referentieproject, de doorstempelkosten € 1,59 per vierkante meter bedragen, wat ongeveer 15% 

van de totale ondersteuningskasten is (zie figuur 3). De besparing van de doorstempelkosten wordt 

gezocht in de reductie van arbeid die het te ontwerpen systeem mogelijk moet maken. 

Naast de kostenbesparing moet het systeem de belastingen kunnen dragen die tijdens de 

uitvoeringsfase op een hulpconstructie terecht komen. Dit wordt bepaald voor de situatie met een 

betonnen- en een kalkzandstenen wandcyclus op de vloer. Uit het onderzoek van het 

referentieproject blijkt, dat in de situatie met de betonnen wandcyclus 8,6kN/m2 en in de situatie met 

de kalkzandstenen wandcyclus 11 ,6kN/m2 gedragen moet worden. 

Naast de economische en constructieve eisen worden in het programma van eisen nog enkele 

richtlijnen uit de literatuur onderzocht. Verder worden de wensen opgesteld van de partijen die te 

maken krijgen met de hulpconstructie. Deze eisen en wensen vormen bij elkaar het programma van 

eisen dat als toetsingsmiddel dient voor de ontworpen varianten die opgesteld worden aan de hand 

van de functieomschrijving van het systeem. 

In de werkwijzebepalende fase wordt gezocht naar deelontwerpen voor de functies die het systeem 

moet vervullen. Voor toepasselijke werkwijzen wordt gezocht naar methoden die al toegepast worden 

in de bouwnijverheid en naar inspiratiebronnen buiten de bouw die kunnen leiden tot een 

deelontwerp. Met behulp van een morfologisch schema worden de eerste structuren opgesteld die 

een samenstelling zijn van de deelontwerpen. Een analyse van deze structuren zal duidelijk maken 

dat er twee structuren zijn die verder ontworpen moeten worden op de functie "ondersteunen". Na het 

doorontwerpen van deze functie komen meer varianten aan het licht, die getoetst worden op het 

programma van eisen. Uit deze vergelijking zal de volgende combinatie naar voren komen (zie figuur 

4): 



"Onderspannen ligger op poten als tafelmoot met 4 onderslagen" 

Deze structuur wordt in de vormgevende fase gedetailleerd voor elke functie die het systeem moest 

krijgen. Uiteindelijk ontstaat er een systeem waarvan de uiteindelijke kosten nog uitgewerkt moeten 

worden. Een onderzoek naar de verschillende manieren van inzet zal duidelijk maken dat het 

systeem, bij het referentieproject, het beste met 11 beuken, 2 ploegen en met een alternatieve 

betonmix ingezet kan worden om het meest voordelig te zijn (zie figuur 5 en 6). Een combinatie van 

deze variabelen maakt het volgens de kostenraming mogelijk een besparing van € 2,04 per m2 voor 

de situatie zonder randondersteuning en € 4,12 per m2 voor de situatie met randondersteuning te 

behalen. De alternatieve betonmix is hier echter niet noodzakelijk om alsnog de doorstempelkosten te 

kunnen besparen. Deze aanpassing neemt slechts €0,04 voordeel met zich mee. 

Uiteindelijk valt dus te concluderen, dat met het ontwerp van een tijdelijke ondersteuning de 

besparing van de doorstempelkosten bereikt is. 



t.. 
Figuur 1: doorstempeling 

Figuur 2: driefasenmodel methodisch ontwerpen 
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Figuur 4: ontworpen vrijdragende tijdelijke ondersteuning 
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Voorwoord 

Na een intensieve maar plezierige en leerzame studie mag ik u met gepaste trots dit rapport voorleggen. Dit 

rapport is het eindrapport dat het ontwerpproces beschrijft van een tijdelijke breedplaatondersteuning die het 

fenomeen "doorstempelen" onnodig maakt en daarmee de kosten bespaart die hierdoor veroorzaakt worden . Dit 

ontwerpproces heeft een jaar aan studie gevraagd en is tevens de eindstudie van de masteropleiding 

'Architecture, Building and Planning' met 'Construction Technology' als afstudeerrichting. 

Alvorens aan deze afstudeerfase te beginnen, heb ik in september 2009 bij Haegens Groep Horst afdeling Bouw 

een Masterproject voltooid, dat gericht was op het beschrijven van een proces in de uitvoering. Het beschouwde 

proces was de ''vervaardiging van een bollenplaatvloer". Doorgaans is het gebruikelijk bij Construction 

Technology om tijdens dit Masterproject, knelpunten te formuleren over het beschouwde proces en deze te 

gebruiken als uitgangspunt voor het afstudeertraject De vervaardiging van een dergelijke vloer leverde bij het 

referentieproject "Hof van Egmond" te Venlo geen toereikende knelpunten op voor het afstudeertraject 

Om toch tot een geschikt onderwerp te komen, heb ik op verschillende bouwplaatsen gezocht naar opmerkelijke 

knelpunten die wel toereikend leken voor het afstudeertraject Bij elk bezocht project, viel mij de grote 

hoeveelheid aanwezige hulpconstructie op, wat dan ook één van de onderwerpen werd die mij aantrekkelijk 

leken om te onderzoeken . Na overleg met één van mijn begeleiders hebben we geconcludeerd, dat dit 

onderwerp geschikt was voor een afstudeeronderzoek. Uit de analyse bleek dat de grootste hoeveelheid 

tijdelijke ondersteuning veroorzaakt wordt doordat vloeren doorgestempeld worden. Dit werd dus mijn uitdaging, 

"het overbodig maken van doorstempeling ". 

Aangezien het onderwerp zo veelomvattend is, heb ik ervoor gekozen om mijn bevindingen te verzamelen op het 

referentieproject "Hof van Egmond" waar ik toen al een jaar aanwezig was en dus al veel informatie over had 

verzameld. Bij dit woningbouwproject werden de vloeren als breedplaatvloer uitgevoerd, wat tevens de reden is 

dat deze eindstudie zich alleen op dit soort vloeren richt. 

Tijdens de analyse bleek al dat het verbeteren of overbodig maken van doorstempeling een veelbesproken 

onderwerp was in de bouwnijverheid, wat mij dan ook extra motiveerde om dit onderzoek tot een goed 

eindresultaat te brengen . 

Het traject werd opgedeeld in een onderzoekfase en een ontwerpfase. De onderzoekfase heb ik als zwaar 

ervaren, omdat ik hier telkens ''twee stappen vooruit" deed terwijl ik ook weer "één terug" moest zetten . Deze 

ervaring heeft mij wel op een goede manier gevormd en mij duidelijk gemaakt dat je tijdens een onderzoek 

grondig en geduldig te werk moet gaan . De ontwerpfase heb ik als plezieriger ervaren, omdat ik hier mijn 

creativiteit in kwijt kon en de oplossing daadwerkelijk vorm aannam. Toch zijn in deze fase ook momenten 

geweest waarbij ik erachter kwam, een verkeerde weg te hebben bewandeld. Ookal was het einde soms ver te 

zoeken, toch heb ik genoten van mijn tijd als Master-student en vooral van mijn afstudeerfase. 

Verder wil ik graag alle mensen bedanken die mij in mijn eigen omgeving hebben gesteund en begrip hebben 

getoond voor de situatie waar ik mij in bevond. Op vakkundig gebied wil ik graag iedereen bedanken die mij van 

informatie heeft voorzien en de tijd heeft genomen om gesprekken aan te gaan voor mijn onderzoek. 

Mij dankwoord gaat uit naar: 

Haegens Groep Horst I Bouw 

ing. B. HiJJen voor de mogelijkheid om bij Haegens te mogen afstuderen en voor de gesprekken die mij 

een juiste draai gaven in de richting van de oplossing. 
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Samenvatting 
Aan de hand van een analyse is vastgesteld dat het vervaardigingproces van een breedplaatvloer niet efficiënt 

verloopt. Met behulp van een tijd- en kostenanalyse wordt vastgesteld dat het ondersteuningsproces veel tijd en 

energie in beslag neemt en dat dit een knelpunt is in het vervaardigingproces. De meeste kosten worden 

gemaakt door de huur van het materieel die voor het grootste deel veroorzaakt worden door het fenomeen 

"doorstempeling". 

Doorstempeling is de ondersteuning die moet blijven staan om de belastingen op de bovengelegen vloeren af te 

dragen aan de onderliggende constructie, tot alle betrokken vloeren bij elkaar sterk genoeg zijn om de totale 

belasting op te vangen. De oorzaken van doorstempeling zijn gevonden in de sterkte en stijfheid van de schil, 

verhardingstijd van de druklaag en krachtafdracht van de hulpconstructie. Om het afstudeerproces zo veel 

mogelijk gericht te houden op het uitvoeringstechnische aspect van het probleem is ervoor gekozen, een nieuw 

ondersteuningsysteem te ontwerpen dat de optredende belastingen meteen aan de wanden afdraagt. Het doel 

van dit ontwerpproces is dan ook: 

"Het ontwikkelen van een tijdelijk ondersteuningsysteem dat de belastingen op een breedplaatvloer bij 'Hof van 

Egmond' direct afdraagt aan de bouwknopen en daarmee de kosten die verloren gaan aan doorstempelen 

bespaart. " 

Om dit probleem aan te pakken wordt het ontwerpproces volgens het driefasenmodel aangehouden [Siers2004, 

De Beer 2006]. Uit de probleemdefiniërende fase blijkt dat bij het referentieproject, de doorstempelkosten € 1,59 

per vierkante meter bedragen, wat ongeveer 15% van de totale ondersteuningskosten is. Om een systeem te 

ontwikkelen dat de doorstempelkosten kan besparen, is een besparing gezocht op de arbeidkosten van de 

ondersteuning. 

Naast de kostenbesparing moet het systeem de belastingen kunnen dragen die tijdens de uitvoeringsfase op 

een hulpconstructie terecht komen. Dit wordt bepaalld voor de situatie met een betonnen- en een kalkzandsteen 

wandcyclus op de vloer. Uit het onderzoek blijkt dat in de situatie met de betonnen wandcyclus 8,6kN/m2 en in 

de situatie met de kalkzandsteen wandcyclus 11,6kN/m2 gedragen moet worden. 

Naast de economische en constructieve eisen worden in het programma van eisen nog enkele richtlijnen uit de 

literatuur onderzocht. Verder worden de wensen opgesteld van de partijen die te maken krijgen met de 

hulpconstructie. Deze eisen en wensen vormen bij elkaar het programma van eisen dat als toetsingsmiddel dient 

voor de ontworpen varianten die opgesteld worden aan de hand van de functieomschrijving. 

In de werkwijzebepalende fase wordt gezocht naar deelontwerpen voor de functies die het systeem moet 

vervullen. Voor toepasselijke werkwijzen wordt gezocht naar methoden die al toegepast worden in de 

bouwnijverheid en naar inspiratiebronnen buiten de bouw die kunnen leiden tot een deelontwerp. Met behulp van 

een morfologisch schema worden de eerste structuren opgesteld die een samenstelling zijn van de 

deelontwerpen. Een analyse van deze structuren zal duidelijk maken dat er twee structuren zijn die verder 

ontworpen moeten worden op de functie "ondersteunen". Na het doorontwerpen van deze functie komen meer 

varianten naar voren die getoetst worden op het programma van eisen. Uit deze vergelijking zal de volgende 

combinatie naar voren komen: 

"Onderspannen ligger op poten als tafelmoot met 4 onderslagen" 

Deze structuur wordt in de vormgevende fase gedetailleerd voor elke functie die het systeem moest krijgen. 

Uiteindelijk ontstaat er een systeem waarvan de uiteindelijke kosten nog uitgewerkt moeten worden. Een 

onderzoek naar de verschillende manieren van inzet zal duidelijk maken dat het systeem, bij het 

referentieproject, het beste met 11 beuken, 2 ploegen en met een alternatieve betonmix ingezet kan worden om 

het meest voordelig te zijn. Een combinatie van deze variabelen maakt het volgens de kostenraming mogelijk 

een besparing van € 2,04 per m2 voor de situatie zonder randondersteuning en € 4,12 per m2 voor de situatie 

met randondersteuning te behalen. Daarmee is de doelstelling bereikt. 
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Q-oep Horst 

Wie kent nu niet het beeld van een betonnen casco waarbij de bovenste lagen vol gezet zijn met stempels? Dit 

beeld wordt veroorzaakt door het tijdelijk ondersteunen over meerdere bouwlagen, doorstempelen genoemd. 

Omdat men niet anders gewend is, lijkt het ondersteunen met stempels de beste methode. De vraag is echter of 

dit systeem ook echt efficiënt is. Uit de analyse blijkt al dat ongeveer 40% van de huurkosten bepaald wordt door 

het fenomeen "doorstempelen". Verder zijn er projecten waarbij de doorstempeling van betonvloeren een 

tijdsbepalende factor is in het opstarten van de ruwe afbouw, doordat stempels in de beuken blijven staan en niet 

verder gegaan kan worden met de deze bouwfase. 

1.1 Opbouw rapport 

De beschrijving van het ontwerpproces zal opgebouwd zijn volgens het driefasenmodel [Siers 2004) dat bestaat 

uit: 

de probleemdefiniërende fase, 

de werkwijzenbepalende fase en 

de vormgevende fase. 

De probleemdefiniërende fase is in dit proces ook de onderzoekfase geweest waarin onderzocht werd, aan 

welke eisen het te ontwerpen systeem moet voldoen . De meest belangrijke hiervan, zijn de constructieve eisen. 

Er wordt dan ook veel aandacht aan besteed om deze goed op een rij te krijgen. Aangezien er gestreefd wordt 

naar een besparing van de kosten die gemaakt worden met het "doorstempelen", zal het ontwerpbudget worden 

vastgesteld. Verder zijn er nog aanvullende eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de gebruiker 

die opgesteld worden om het programma van eisen compleet te maken. 

In de werkwijzenbepalende fase wordt gezocht naar onderdelen waaruit het ontwerp opgebouwd kan worden. 

Aan het einde van deze fase worden deze onderdelen met elkaar gecombineerd tot de meest aannemelijke 

ontwerpstructuur. 

Deze ontwerpstructuur wordt in de vormgevende fase gedetailleerd uitgewerkt en er wordt vastgesteld hoe het 

systeem het beste ingezet kan worden. Om dit rapport leesbaar te houden, wordt het vergezeld door een 

bijlagenrapport, waarin meer gedetailleerd uitleg wordt gegeven over de zaken die onderzocht zijn. Als over een 

onderdeel verder uitgeweid moet worden, zal een verwijzing geplaatst worden naar de juiste plaats in het 

bijlagenrapport. 
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1.2 Het doorlopen afstudeerproces 

Het afstudeerproces is, zoals de opbouw van het rapport, uitgevoerd in de drie ontwerpfasen . Voordat het 

onderzoek- en ontwerpproces van start ging heeft echter ook nog een analyse van het onderwerp plaats 

gevonden om specifiek vast te kunnen stellen wat en hoe er onderzocht en ontworpen moest worden. 

Onderstaand tijdschema geeft aan hoe de perioden zijn verlopen. 

Processchema afstudeertraject 2009 2010 

dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov 

1. Analyse -• •• ... 1.1 doelstelling 
,__ -

1.2 probleemstelling en procesbeschn]Ving 
._ -....., 

1.3 albakening op referentieproject "Hof van Egmond" 

1 .4 begincolloquium • 2. Probteemdefenitie I Onderzoekfase 

2. 1 constructieve eisen opstellen I I - 1-

2.2 economische eisen opstellen r L 
2.3 P.v.E. en functieomschrïving completeren t..--

2.4 rapporteren rl-
2.5 lussencolloquium 11 

3. Ontwerpfase 

3.1 Werkwijzebepalende fase : deelontwerpen maken 
1--+ c- -- -

3.2 Vormgevende fase : delallleren 

3.3 rapporteren -- l 
3.4 eindcolloquium I 

dec 

-- -

,_ 

• Figuur 1. 1: productieschema afstudeertraject 
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1.3 Analyse van het onderwerp 

Tijdens de analyse van het onderwerp is het vervaardigingproces van een breedplaatvloer aan de hand van een 

SADT-schema en een productieschema (Bijlage 1.1 Procesbeschrijving "vervaardigen breedplaatvloer"en 1.2 

Productieschema) in kaart gebracht. 

1.3.1 Tijd en kosten 

Uit deze schema's bleek dat het vervaardigingproces van een breedplaatvloer niet compact is. Dat wil zeggen 

dat de activiteiten elkaar niet naadloos opvolgen. Deze spreiding is alleen te vinden aan het einde van het 

proces, waar alleen nog activiteiten met betrekking tot de tijdelijke ondersteuning plaatsvinden. Zo moest 

wegens noodzaak tot doorstempelen, de tijdelijke ondersteuning bij het referentieproject ("Hof van Egmond'') , 30 

dagen blijven staan nadat de vloer sterk genoeg was om zichzelf te dragen. Dit neemt het grootste deel van de 

inzetperiode en daarmee de grootste hoeveelheid huurkosten met zich mee. 

ID Task Name 

-bouwcyclüSïe laag 
vloercyclus blok 1 

oiïéiersteuning plaatSën

vloe!elementen leggen 
wapemng aanbr'"'"eng= e-=-n ---+ 
installaties aanbrengen 

vloer betondicht maken 

beton storten 

Duration 18 

60 days I boywcyshis te laas 

so days I y!oercyc!Us blok 1 
1 day onderste~ming plaatsen 

1 ay J vtoerete.;nenten leggen 

5 dSys 6 C:::J w~ning aanbrengen 

5 days 7 EJ i n~ tallatles aanbrengen 

5 days 8 C:::J v14er betondicht maken 

1 day 9 ~ beton stonen 

vloer herstempelen 

11 slempels verwijderen 
1 day l 10 0 vloer herstempelen 
1 day 11 O stempels verwijd 

Figuur 1.2: productieschema breedplaatproces 

Uit een kostenanalyse van dit proces blijkt dal de kosten van de tijdelijke ondersteuning bij het referentieproject 

relatief hoog zijn . Zo hoog, dat ze na alle materiaalkosten, de hoogste kostenpost van het breedplaatproces zijn 

(Bijlage 1.3 top tien kostenposten breedplaatvloer). 

Uit de bovenstaande bevindingen kan opgemaakt worden dat het tijdelijk ondersteunen van een breedplaatvloer 

niet efficiënt verloopt en het nodig is om hier verandering in aan te brengen. 

1.3.2 Ontwerpprobleem 

Wanneer er maar één bouwlaag gemaakt wordt , kan de ondersteuning in 

zijn geheel verwijderd worden op het moment dal de vloer sterk genoeg is 

om zichzelf te dragen (tijdstip van ontkisten). 

Wanneer er meerdere bouwlagen gemaakt worden, zal de werkbelasting 

van de bovenste vloer voornamelijk afgedragen worden aan de hand van 

verticale onderstempeling. Dit betekent dat de onderliggende vloer sterk 

genoeg moet zijn om deze belastingen op te vangen . Wanneer dit niet het 

geval is, zal de overige belasting afgedragen moeten worden aan de 

volgende onderliggende vloer tot deze samen sterk genoeg zijn om de 

gehele optredende belasting op te nemen. Het ontwerpprobleem is dan : 

"Het vervaardigen van een breedplaatvloer waarbij meer dan één 

bouwlaag benut wordt om tijdelijk te ondersteunen. " (figuur 1.3) 

Om de kosten van de tijdelijke ondersteuning te verminderen, wordt in dit 

rapport een oplossing gezocht voor hel bovenstaande probleem. 

Technische Universiteit Eindhoven 4 
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1.3.3 Oorzaken 

Aan de hand van een oorzaakanalyse kan bepaald worden dat de noodzaak tot doorstempelen bepaald wordt 

door drie hoofdoorzaken, te weten (Bijlage 1.4 oorzaakanalyse): 

Stijfheid van de schil/ vloer 

Krachtafdracht van de hulpconstructie 

Verhardingstijd van de vloer 

De stijfheid van de schil is bepalend, omdat deze niet hoog 

genoeg is om zonder tijdelijke ondersteuning toegepast te 

worden. De krachtafdracht van de tijdelijke ondersteuning 

verloopt verticaal naar de onderliggende vloer. Als deze vloer 

sterk genoeg is om de optredende belasting op te vangen, is het 

doorstempelen niet nodig . Maar omdat de verharding van de 

vloer te traag verloopt, is de stijfheid van deze vloer niet hoog 

genoeg op het moment van de optredende belastingen. 
Figuur 1.4: verhouding tussen oorzaken 

Omdat deze oorzaken zich als een vicieuze cirkel tot elkaar verhouden, wordt aangenomen dat de oplossing van 

één oorzaak de oplossing van het probleem betekent. De oplossing wordt in dit geval gezocht in de verbetering 

van het materieel, omdat dit de meeste raakvlakken heeft met de uitvoeringstechniek. De andere aspecten 

zullen in de ontwerpfase betrokken worden bij de zoektocht naar de meest voordelige oplossing . 

1.3.4 Doelstelling 

Nu bekend is dat het materieelontwikkeld moet worden, kan de doelstelling van het ontwerpproces ook 

opgesteld worden. De bevindingen van het onderzoek worden gedaan op het referentieproject, waardoor de 

doelstelling afgebakend en als volgt omschreven wordt: 

Hoofddoelstelling 

"Het ontwikkelen van een tijdelijk ondersteuningsysteem dat de belastingen op een breedplaatvloer bij 'Hof van 

Egmond' direct afdraagt aan de bouwknopen en daarmee de kosten die verloren gaan aan doorstempelen 

bespaart." 
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1.4 Plan van aanpak 

Het ontwerpen zal gebeuren aan de hand van het "Methodisch ontwerpen" volgens prof.dr.ir. H.H. van den 

Kroenenberg die het driefasenmodel heeft geïntroduceerd. Tijdens het ontwerpproces wordt dan ook dit model 

aangehouden als leidraad. 

---------

~ 
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figuur 1.5: driefasenontwerpproces {De Beer, 2006] 
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1.4. 1 Probleemdefiniërende fase 

Analyse van het probleem 

Eisen/ wensen kenmerken opstellen 

Vaststellen van functies 

Analyse van het probleem 

De ingang van deze fase is de situatie die al bestaat (ontwerpprobleem) en de doelstelling die bereikt dient te 

worden. Om een beter beeld te krijgen van de richting die het ontwerpproces moet aannemen, is een analyse 

nodig die het probleem duidelijk maakt en de gewenste eindsituatie in beeld brengt. 

Eisen/ wensen kenmerken opstellen 

Wat tussen het probleem en het doel zit, is de blackbox die de functies van het te ontwerpen systeem beschrijft. 

Om te achterhalen waar de functies aan moeten voldoen wordt een programma van eisen en wensen opgesteld. 

Het ontwerp wordt later aan dit programma getoetst. 

Vaststellen functies 

De functies die het systeem moet krijgen worden afzonderlijk van elkaar onder de loep genomen en beschreven. 

Zo kan later voor elke functie een ontwerp gezocht of gemaakt worden, waardoor de waarde van het 

eindontwerp voldoet aan de behoefte. 

. .;. l I 1 , ,,,I. "'1"ï:TT 
F <----- ______" 

1 I 1 I , . .... 
t ,. : 

'• 

' vloer 3 vloer 3 
~ 

1 ! l 
vtoer 2 
~ ~ 

I ., 

11 I 
~ 

vloer 2 

~ l 
--·~1 BLACK BOX ' 

vloer 1 
I 

vloer 1 

Ïl I 
PROBLEEM FUNCTIES DOEL 

figuur 1.6: probleemdefinierende fase 
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1.4.2 Werkwijzebepalende fase 

Zoeken naar mogelijke werkwijzen 

Structuren alternatieven 

Keuze uit alternatieve structuren 

Zoeken naar mogelijke werkwijzen 

In deze fase zijn de functies en het programma van eisen de input terwijl een ontwerpstructuur als output gesteld 

wordt. Daartussen zit een zoektocht naar werkwijzen die als oplossing per functie opgesteld worden. Voor elke 

functie zullen een aantal werkwijzen gezocht of bedacht worden, zodat uiteindelijk een groot aantal combinaties 

te maken is. 

Structuren alternatieven 

Deze combinaties zullen worden samengesteld aan de hand van een morfologisch overzicht. Dit is een schema 

in de vorm van een tabel waarin de functies in de rijen worden geplaatst en de verschillende mogelijke 

werkwijzen in de kolommen. Aan de hand van structuurlijnen worden de werkwijzen gecombineerd tot 

alternatieve structuren. 

Keuze uit alternatieve structuren 

De structuren die ontstaan, zullen tegen elkaar afgewogen worden aan de hand van het programma van eisen. 

De structuurdie het beste voldoet aan het programma van eisen is de input voor de volgende fase 

Technische Universiteit Eindhoven 

figuur 1.7: morfologisch schema met functies en 

werkwiizen 
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1.4.3 Vormgevende fase 

Zoeken naar mogelijke uitvoeringen 

Componenten alternatieven 

Keuze uit alternatieve uitvoeringen 

Zoeken naar mogelijke uitvoeringen 

De structuur die uit de werkwijzenbepalende fase komt, wordt in de vormgevende fase uitgewerkt tot het 

definitieve ontwerp. De deelontwerpen worden nu samengevoegd tot een geheel en uitgewerkt tot op 

werkniveau. 

Componenten alternatieven 

Haegens 
(Soep Horst 

Verder wordt nog gezocht naar verschillende manieren, waarop het ontwerp kan worden ingezet. Hiermee wordt 

in dit proces de omgevingsituatie beschouwd, zoals het beton dat wordt toegepast of de inzet van het ontworpen 

systeem. 

Keuze uit alternatieve uitvoeringen 

De verschillende situaties waarin het ontwerp zich kan bevinden, worden ook met elkaar vergeleken, waarna de 

meest aantrekkelijke situatie aangenomen wordt. Het eindproduct van het ontwerpproces is dan een uitgewerkt 

systeem in de meest voordelige situatie. 

figuur 1.8: uitgewerkte oplossing 
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Probleemdefiniërende fase 

2.1 Analyse van het ontwerpprobleem 

2.2 Eisen/ wensen en kenmerken vaststellen 

2.3 Vaststellen van de functies 
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Probleemdefiniërende fase 

2.1 Analyse van het ontwerpprobleem 

ledereen kent het beeld wel van bouwprojecten waarbij de 

beuken vol staan mettijdelijke ondersteuning. Dit beeld is zelfs 

zo vertrouwd dat niemand zich meer afvraagt of de tijd en 

hoeveelheid van inzet niette duur wordt. Daarbij komt het ook 

voor dat bouwfasen later moeten beginnen, omdat er nog 

stempels in de beuk staan . De vraag is of het niet mogelijk zou 

zijn om een efficiëntere manier van ondersteunen te bedenken? 

Effiäëntie 

figuur 2.1: 

Regenre

kwartier 

Eindhoven, 

www.safe

bekisting.nl 

"Het op zodanige wijze gebruiken van de financiële, personele en materiële middelen dat bij een gegeven hoeveelheid 

middelen een maximale output wordt verkregen of dat voor een hoeveelheid output van een gegeven kwaliteit een zo 

gering mogelijke input benodigd is." 

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nllvef1aal!NUNUefficiencv (26· 10-2010) 

Gevonden op http://Www.woorden-boek.nilwoordlefficie (26-10-2010) 

Aangezien de "output" van het afstudeerproces vastgesteld is op een ondersteuningsysteem, zal dit alleen 

efficiënter zijn dan het huidige systeem als de gevraagde middelen zo laag mogelijk zijn . Deze output is echter 

nog niet duidelijk in kaart gebracht waardoor de eerste probleemstelling zich al voordoet : 

"Wat is het gewenste eindresultaat?" 

Daarbij werd de minimale kostenbesparing in de doelstelling al vastgesteld op de "doorstempelkosten". Hoe 

hoog deze kosten zijn en wat het ontwerpbudget is bij een besparing van deze kosten is nog niet bekend. 

Daarom wordt de volgende probleemstelling vastgesteld : 

"Hoeveel mag het nieuwe ondersteuningsysteem kosten als de "doorstempelkosten" bespaard moeten 

blijven?" 

Het gewenste eindresultaat 

Het materieel dat ontwikkeld wordt, moet de krachten kunnen afdragen aan de 

bouwknopen van de permanente constructie , zodat de dragende wanden de 

optredende belastingen zullen opvangen. Dit in tegenstelling tot de huidige 

methode waarbij de krachten eerst door de onderliggende vloeren gaan voordat ze 

opgevangen worden door de wanden. 

-- -- - - - ....... --- .- -- - - - -

Om dille verzekeren, moet allereerst bepaald worden welke belastingen de 

hulpconstructie moet kunnen opvangen en overdragen aan de wanden. Hiervoor 

wordt het volgende probleem gesteld: 

viÓer 3 

vloer 2 

' 

' V 

! 
o "Welke optredende belastingen moet de hulpconstructie kunnen 

verdragen tijdens zijn inzetperiode ?" 

Figuur 2.2: gewenste situatie 

Naast de constructieve en economische eisen worden er door de literatuur en door de gebruikers ook eisen 

gesteld aan het systeem. Om het programma van eisen voor het gewenste eindresultaat compleet te maken 

wordt de volgende probleemstelling onderzocht : 

o "Welke aanvullende eisen en wensen moet het ondersteuningsysteem volbrengen om het 

benodigde eindresultaat te bereiken?" 
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2. 1. 1 Referentieproject 

In de doelstelling werd al vastgesteld dat het ontwerp van een ondersteuningsysteem afgestemd wordt op de 

gegevens van het referentieproject "Hof van Egmond". Voordat iets onderzocht kan worden is het dus eerst van 

belang om dit referentieproject in kaart te brengen . 

Haegens 
G-oep Horst 

Het referentieproject is een woningbouwproject bestaande uit drie woongebouwen welke blok 1, 2 en 3 worden 

genoemd. Blok 1 en 3 zijn een gespiegelde versie van elkaar terwijl blok 2 groter is en een andere indeling heeft. 

De cyclustijd is wel bij elk blok gelijk, omdat de cyclussnelheid van de kleinere blokken aangepast is aan het 

grootste blok. Het gebouw wordt vijf lagen boven maaiveld opgetrokken in kalkzandsteen. Verder is er nog een 

parkeerkelder en een kern waarvan de wanden in insitu beton zijn uitgevoerd. 

Beuken 

Figuur 2.3: referentieproject, Hof van Egmond 

www.Haegens.ni 

De blokken zijn opgebouwd uit beuken die een variërende breedte hebben (figuur 2.4). De verschillende 

beukbreedten zijn 4,5- 5,1- 5,4- 6,9- en 7,5m. Hiervan is de beuk met een breedte van 5,1 m (groen) de vaakst 

voorkomende beuk van het referentieproject. 

Daarbij hebben deze beuken ook een variërende diepte. De beuken die voorzien worden van prefab balkons, 

zullen een diepte van 11 m hebben, tegenover de rest van de beuken die een diepte van 13m kennen . 

7450 

BLOK 2 

Figuur 2.4: verdiepingsvloer referentieproject 
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2.1.2 Afbakening van het onderwerp 

In de onderzoeksfase zullen de karakteristieken van het referentieproject "Hof van Egmond" als uitgangspunt 

worden genomen. Dit betekent dat de oplossing gericht zal zijn op een breedplaatvloer met een dikte van 

250mm die gedragen wordt door een wandenstructuur . 

Het referentieproject bevat betonnen en kalkzandstenen wanden, waarvan de laatste als bouwmethode 

aangehouden is voor de verdiepingen en de eerste voor de kelder. Aangezien in de woningbouw beide 

wandsoorten veel voorkomen als hoofddraagconstructie, zal ook van beide soorten onderzocht worden, hoe ze 

de tijdelijke ondersteuning beïnvloeden. Er is vooraf al een verschil op te merken dat wellicht gevolgen met zich 

mee zal brengen. 

Haegens 
G-oep Horst 

Met en zonder randondersteuning 

Bij de situatie met de kalkzandsteenwanden zal 

de breedplaatschil meer dan 60mm opgelegd 

worden . Dit betekent dat er geen 

randondersteuning nodig is op de plaatsen waar 

dragende wanden de vloer ondersteunen. Bij de 

betonnen wanden is deze oplegging kleiner, 

omdat hier de verticale wapening in de weg zit. 

Daarom zal een randondersteuning in deze 

situatie noodzakelijk zijn. 

L1' I I 11 I I I! Q 11 liJ ! 1111 I I "'o 

Breedplaatschil 

Kalkzandsteen wanden - Zonder randondersteuning 

o: Q I 11 I I 11 Q I I 11 I! 19 I 11 11 lt!tJ 

Betonnen wanden - Met randondersteuning 

Figuur 2.5: schematische weergave van tijdelijke ondersteuning met

en zonder randondersteuning 

(VOBN 2006, eigen aanpassing) 

Verder moet nog opgemerkt worden dat de breedplaten een dikte van 70mm hebben, niet voorgespannen zijn 

en ondersteund worden met een onderslagafstand van 1 ,6m. Op het referentieproject werd gebruik gemaakt van 

de traditionele methode van tijdelijk ondersteunen. De afbakening van het onderzoekveld kan dan als volgt 

schematisch worden weergegeven. 

Betonnen wanden 

met randondersteuninq 

Technische Universiteit Eindhoven 

www.nbd-on11118..nl 

Kalkzandsteen wanden 

zonder randondersteuning 

Figuur 2.6: schematische weergave van onderzoekafbakening 
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2.2 Eisen, wensen en kenmerken 

Zoals in de analyse van het probleem al gesteld werd, moet het ontwerp op de eerste plaats een 

kostenbesparing mogelijk maken. Daarom wordt eerst onderzocht hoe duur het systeem uiteindelijk mag 

worden. Vervolgens wordt bepaald hoe sterk de hulpconstructie moet zijn . Tot slot zal naar de aanvullende eisen 

uit de literatuur en de wensen van gebruikers worden gezocht. 

2.2.1 Aanpak 

Kosten 

Om te bepalen hoe hoog de kosten van het ondersteuningsysteem mogen zijn, worden alle kosten van het 

referentieproject met betrekking tot de tijdelijke ondersteuning bepaald. Arbeid wordt bepaald aan de hand van 

literatuur en observaties, huurkosten worden bepaald met behulp van interviews en resterende kosten zullen 

onderzocht worden op de manier die per kostenpost het meest geschikt geacht wordt. Vervolgens wordt 

achterhaald welke kosten veroorzaakt worden door het "doorstempelen". De onderstaande formule geeft aan 

hoe de toelaatbare ontwerpkosten dan bepaald worden. 

Totale kosten tijdelijke ondersteuning- Kosten doorstempeling = Toelaatbare kosten ontwerp 

Constructie 

Om de optredende belastingen te bepalen, zullen observaties bij het referentieproject uitgevoerd worden. Het 

achterhalen van de benodigde berekeningen vereisen een literatuuronderzoek en een aantal interviews met 

constructeurs. 

De opneembare belasting bestaat uit de sterkteontwikkeling van het beton en de aanwezigheid van wapening in 

de vloer. De sterkteontwikkeling wordt bepaald aan de hand van drukproeven, terwijl de aanwezige wapening 

wordt achterhaald uit de constructieve berekeningen van het referentieproject. 

Aanvullende eisen en wensen 

Wetten en regels worden bepaald aan de hand van een literatuuronderzoek. De wensen die gesteld worden door 

de belanghebbende partijen worden gepeild door middel van interviews. 

In figuur 2.7 is een overzicht weergegeven van de handelingen die verricht moeten worden om tot een compleet 

"programma van eisen" te komen. 

Economische 
eisen 
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bepalen I 
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Kosten 
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bepalen 
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2.2.2 Economische eisen 

"Hoeveel mag het nieuwe ondersteuningsysteem kosten als de "doorstempelkosten" bespaard moeten blijven?" 

Om een opsomming te kunnen maken van de gemaakte kosten, is eerst het vervaardigingproces van een 

breedplaatvloer in kaart gebracht met behulp van observaties die gedaan zijn bij het referentieproject. (Bijlage 

1. 1 Procesbeschrijving "vervaardigen breedplaatvloer'ï 

Aangezien de kosten van de tijdelijke ondersteuning onderzocht moeten worden, is ingezoomd op de 

deelprocessen "A 1 ondersteuning plaatsen '; "A7.3 ondersteuning hers tempelen" en ''A7.4 ondersteuning 

verwijderen". (Bijlage 2. 1 Deelprocessen) 

Kostenposten 

In overleg met materiedeskundige dhr. J. Janssen (uitvoerder referentieproject), zijn de onderstaande 

kostenposten uit de deelprocessen achterhaald . 

Tabel 2.1: kostenposten ondersteuning plaatsen Tabel 2.2: kostenposten ondersteuning herstempelen 

Code Activiteit Kostenpost Code Activiteit Kostenpost 
A1.1 Maatvoering - Arbeid 

aanbrengen Toeslag breedplaat 

A1 .2 Primaire Arbeid 

stempels Huur stempels 

plaatsen Huur stempelstatief 

Kraanhuur 

Vervoer 

A7.4.1 Stempels Arbeid 

c: verwijderen (2° Defecte 
; deel) stempels 

i A7.4.2 Stempels Arbeid 

~ atvoeren Kraanhuur 

g' A7.4.3 Baddingen - Arbeid 
'E 

A1.3 Baddingen Arbeid 

plaatsen Huur baddingen 

Kraanhuur 

:s verwijderen 

! A7.4.4 Baddingen Arbeid t> 

" ootspijkeren c: 
0 

I Verzaagde 

J baddingen 

~ Vervoer 

OI; A7.4.5 Baddingen Arbeid 
~ c atvoeren Kraanhuur 

l A1.4 Secundaire Arbeid Tabel 2.3: kostenposten ondersteuning verwijderen 

j stempels Huur stempels 

j plaatsen Spijkers voor 

maatvoering 

Code Activiteit Kostenpost 

A7.3.1 Stempels Arbeid 
0 Kraanhuur c Vervoer 

A1 .5 Baddingen Arbeid 

koppelen Latten 

Klisjes 

verwijderen (1 • Defecte 

i deel) stempels 

A7.3.2 Stempels laten Arbeid 
E 

' 
schrikken 

t> A7.3.3 Stempels Arbeid 
~ 

Staalspijkers al afvoeren Kraanhuur c: 
- Duplex spijkers 

A1 .6 Stempels - Arbeid 

stellen 

§ 

i 
A7.3.4 Baddingen Arbeid 

verwijderen 

" 
A1 .7 Stempels Arbeid 

beveiligen Duplex spijkers 

c A7.3.5 Baddingen Arbeid 0 

::! ootspijkeren 
c A7.3.6 Baddingen Arbeid 

atvoeren Kraanhuur 

De kostenposten in tabel 2.1, 2.2 en 2.3 kunnen opgedeeld worden in drie groepen. Dit zijn de arbeidkosten, de 

huurkosten en de aankoopkosten. Van deze drie afzonderlijke kostensoorten wordt de hoogte achterhaald en 

opgesomd. Een overzicht van de verhouding tussen deze groepen geeft aan waar winst behaald kan worden in 

het ontwerp. 

Haegens 
Qoep Horst 
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Opsomming kosten 

Na een uitgebreid onderzoek met betrekking tot de kosten die de traditionele ondersteuning van het 

referentieproject met zich mee bracht, is tabel 2.4 opgesteld. Voor een beschrijving over de opbouw van de 

kosten kan bijlage 2.3 arbeidkosten 1/m 2.6 doorstempelkosten geraadpleegd worden. 

Tabel 2.4: opsomming kosten traditionele ondersteuning "Hof van Egmond" (prijspeil 201 0) 

zonder 
kostenpost randondersteunmg rnet randondersteuning doo1sternpellllQ 

eenhe1d kosten een11e1d kosten kosten 

Haegens 
(Soep Horst 

=~~T--~~· ~ -- -~-- --~ · .. ~· _·:~ ~~z-~1~ /i ~- -=---.. L h,~:~~~,:~::~ =-=- -- -= ;--- - -== - -: 
ondersteuning plaatsen 

ondersteuning "laten schrikken" 

ondersteuning verwijderen 

arbeid aanpikker 

Totaal arbeidkosten 

5,88 

0,17 

3,92 

0,80 

10 78 

huur stempels, primair 3 weken 

huur baddingen, primair 3 weken 

huur stempelstatief 3 weken 

huur stempels, doorstempeling 6weken 

huur baddingen, doorstempeling 6weken 

kraanhuur >4 weken 

huur kraanmachinist >4 weken 

aankoop duplexspijkers 

aankoop staalspijkers 

aankooplatten 

aankoop klisjes 

verzaagde baddingen 

Wanneer de gegevens uit tabel 2.4 in een 

grafiek geplaatst worden, ontstaat figuur 

2.8: verdeling kosten tijdelijke 

ondersteuning "Hof van Egmond". 

Er is onderscheid gemaakt tussen de 

arbeidkosten, huurkosten en 

aankoopkosten. Wat opvalt bij deze 

onderverdeling is dat de arbeidskosten 

het grootste deel van de totale kosten 

vormen. 

Bovendien levert de hogere inzet van 

materieel in de situatie met 

randondersteuning meer huurkosten en 

een grote hoeveelheid meer arbeidkosten 

dan de situatie zonder 

randondersteuning. 

Deze arbeidkosten zullen dan ook het 

onderdeel zijn waar tijdens de 

ontwerpfase op bespaard kan worden. 

Technische Universiteit Eindhoven 

1,75 

0,25 

0,66 

0,12 

0,01 

~ 
"' E 
1: 
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0 
~ 

€ 3,55 

€ 0,11 

€ 2,37 

€ 0,48 

€650 

€0,36 
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7,38 

0,17 
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1,02 
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>4 weken 
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2,19 
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0,83 

0,15 

0,01 
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zonder met 

€ 0,11 

€ 011 

€ 1,02 
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• arbeidkosten C huurkosten 0 aankoopkosten 1 

Figuur 2.8: verdeling kosten tijdelijke ondersteuning "Hof van Egmond" 
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Toelaatbare kosten nieuw systeem 

Verder is opmerkelijk dat de doorstempeling voornamelijk huurkosten veroorzaakt. 

De hoofdprobleemstelling van het onderzoek naar de economische eisen is, het achterhalen van het 

beschikbare budget waarbinnen het nieuwe ondersteuningsysteem moet blijven. De doelstelling van het gehele 

project is het besparen van de kosten die veroorzaakt worden door het fenomeen doorstempelen. 

Naast de onderverdeling in arbeid-, huur- en aankoopkosten is dan ook een verdeling te maken in 

ondersteuningskasten zonder doorstempeling en de doorstempelkosten. De "doorstempelkosten" blijven in de 

situatie met randondersteuning gelijk aan de situatie zonder randondersteun ing. namelijk € 1,59 /m2
. 

In tiguur 2.8: toelaatbare kosten voor nieuw ondersteuningsysteem, is een verdeling gemaakt waaruit blijkt dat 

de toelaatbare kosten voor het nieuwe systeem, in de situatie zonder randondersteun ing. € 8,66 /m2 bedragen. 

Voor de opstelling met betonnen wanden waarbij randondersteuning noodzakelijk is, zijn de toelaatbare kosten 

€ 10,77 /m2 

€ 14,00 

€ 12,00 

€ 10,00 

~ 
"' €8,00 
E 
I: 
Q) 

Ui 
0 

..>< 

€4,00 

€ 2,00 

€ -
zonder randonders1euning 

+ 
j-

mei randondersteuning 

• ondersteuningskosten excl. doorsterrp. • doorsterrpelkosten 

Figuur 2.9: toelaatbare kosten voor nieuw ondersteuningsysteem 

(prijspei/2010} 
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2.2.3 Constructieve eisen 

"Welke optredende belastingen zijn maatgevend tijdens de inzetperiode van de hulpconstructie ?" 

De hulpconstructie moet ingezet worden in de periode dat de breedplaatvloer niet sterk en stijf genoeg is om de 

daarop werkende belastingen te dragen. Om te achterhalen wanneer deze periode plaats vindt, moeten twee 

probleemstellingen onderzocht worden : 

"Welke belastingen op de hulpconstructie treden op tijdens de uitvoeringsfase?" 

"Wat is de opneembare belasting van de vloer in het referentieproject?" 

Optredende belastingen 

Om een beeld te krijgen van de optredende belastingen is het productieproces van Bijlage 1. 1 

Procesbeschrijving "vervaardigen breedplaatvloer"met behulp van arbeidsnormen van www.bouwkosten.nl 

uitgezet in een productieschema (blauw). Aan dit productieschema is een belastingschema gekoppeld dat 

aangeeft wanneer, welke belastingen plaatsvinden. Voor een verduidelijking van de belastingfasen kan: "Bijlage 

2.9.2 belastingfasen"geraadpleegd worden. 

code ~ .. - ..... ;,.,",. 1-rl<t '"'" da~ "" sf\SJ!il~~l 6 si 91 1CW'lf~o1 nl 12 13 14 15 .l"z: 16 I 18 19 
c ....... ;'!schema dagen ~~~11 fl-l~:! 11\ !~i.!; 
Ruwbouw blok 1 78 

A vkl<>rcyclus laag 1 13 I[ A. I ondersteuning plaatsen 1 ~ i ~ 
I ~ 

~ I~ A2 vloeféllllllenten leggen 1 

I~ A.3 wapeniog aanbrengeon 5 

A.4 hstailatie5 aanbreogt11 5 
... _ 

!~· A.S vloer ~onctlch l maken 5 

A.6 beien storten I IM 
·~: A.7 oodefsteuniog verwijderen I el 

B kalkzondstaen wandcjdus laag 2 5 

betomen wandeydus laag 2 5 

~ti: iJJJ A lllo<>rcyclus laag 2 13 

kK'm2 

kalkzandsteen wandPn 

P1.1 e.g. ondGts:lag&n 

la1.1 bre<>dplaat 

Q 1 ,2 personen en mat,Hiafen Dl2 ........ 
01 .3 wapening+instortvoorzjeningen 

a1 .4 bfoodplaal+<lruklaag.wapening 

a1.5 slortb<>lasling • a1.6 opp<>rbolas1ing kalkzandst<>en 

101.1 opp<>rbelasnng cellenbeton 

lat . 8 opp<>rbelastong hulpconstrucl!a • lat .9 sneeuw 

betonnon wanden 

P2.1 a.g. onderslogan 

a21 braooplaal 

02. personen en materialen Qll. lnill -""' 02. wapening+inslortlloorzienll1gan 

a2. bfoodplaal+<lruklaag+Wapening 

02. stortll<>asllng • 102 oppe<belasting wandbekisllng 

102. opperbelasting cellenbeien 

[a2.8 oppe<belast1 ng hulpconstructoe • 102 _g snGeuw 

Haegens 
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ftguur 2. 10: relafte produel te en betastmgen 
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Berekeningen 

De genoemde belastingfasen zijn ook gekwantificeerd aan de hand van normen, documentatie en interviews. 

Voor de verantwoording van de hoogte van de belastingen wordt verwezen naar "bijlage 2.9.4 kwantificering 

belastingen". De hoogte van de belastingcombinaties uit het belastingschema zijn vermenigvuldigd met 

veiligheidsklasse I (factor 1 ,2), omdat deze klasse voor de bouwfase van toepassing is volgens NEN 6702. 

Uit de UGT-berekening van "bijlage 2.8.5 belastingcombinaties" zijn de uitkomsten van de verschillende 

belastingcombinaties met de volgende formule bepaald: 

yf;g • Grep + yf;q (01 ;rep+ Q2rep + 03rep + ..... ) 

yf;g 
Grep 
yf;q 
01;rep 

= veiligheidsklasse permanente belasting 
= representatieve permanente belasting 
= veiligheidsklasse veranderlijke belastingen 
= representatieve veranderlijke belasting ( 1) 

Uitkomsten kalkzandsteen-wandcyclus 

De uitkomsten van deze berekeningen met betrekking tot de kalkzandsteen-wandcyclus zijn uitgezet in de 

grafiek van figuur 2. 11 a. 

Dag 1 : hulpconstructie is een dag ingezet en breedplaatvloer levert de eerste veranderlijke belasting 

Dag 9: de druklaag op de schil wordt gestort 

Dag 12: kalkzandsteen elementen worden geopperd 

Dag 17: kalkzandsteen is volledig gelijmd 

Dag 19: hulpconstructie en cellenbeton voor volgende laag worden geopperd 

Dag 20: belasting hulpconstructie wordt opgenomen door wanden (doel nieuwe systeem) 

14 

12 

E' 10 z =.a 
Cl 

·= 6. 'iii 
~ 4 
.c 

2 

0 

j • rekenbelasting qdl 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

tijd !dagen] 

Figuur 2. 11 a: belasting op hulpconstructie bij kalkzandsteen wandcyclus 

Uit dit schema valt op te maken, dat de belastingcombinatie ten tijde van de kalkzandsteen-eppering de hoogste 

belasting met zich mee brengt. 

Haegens 
G-oep Horst 

Technische Universiteit Eindhoven 19 Dennis van Wegberg 



6\ De ontwikkeling van een hulpconstructie die doorstempelen overbodig maakt ~~ Haegens ~--------~,G'oepHorst 
Uitkomsten betonnen wandcyclus 

Dit is ook gedaan voor de uitkomsten van de berekeningen met betrekking tot de betonnen wandcyclus. Deze 

gegevens zijn uitgezet in de grafiek van figuur 2. 11 b. 

Dag 1 : hulpconstructie is een dag ingezet en breedplaatvloer levert de eerste veranderlijke belasting 

Dag 9: de druklaag op de schil wordt gestort 

Dag 12: materieel voor betonnen wandcyclus wordt geopperd 

Dag 17: wanden zijn gestort en materieel is van de vloer af 

Dag 19: hulpconstructie en cellenbeton voor volgende laag worden geopperd 

Dag 20: belasting hulpconstructie wordt opgenomen door wanden (doel nieuwe systeem) 

12 

'E10 z 
:Os 
C) 

1: 6 
-~ 

~ 4 
.1:1 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
tijd [dagen] 

Figuur 2. 11 b: belasting op hulpconstructie bij kalkzandsteen wandcyclus 

Uit dit schema is op te maken dat de belasting van de betonnen wandcyclus op de vloer lang niet zo hoog is als 

die van de kalkzandsteen-wandcyclus. De hoogste belasting uit deze berekening is dan ook de eppering van het 

ondersteuningsysteem. 
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Opneembare belasting 

"Wat is de opneembare belasting van de vloer in het referentieproject?" 

Om te kunnen bepalen wanneer de betonvloer sterk genoeg is om de belastingen te kunnen dragen, wordt de 

sterkte van de vloer tijdens het bouwproces bepaald. De opneembare belasting kan worden bepaald aan de 

hand van de spanningsfiguur-methode, waarvan in figuur de formule is opgesomd. Deze formule vraagt meer 

informatie over de betonsterkte, de aanwezige hoeveelheid wapening en de vloerdikte. 

f 
0

b 
LH::::O 7 N5 :::: N'b N, = trekkracht in het staal 

r~ !N', N,::;: As* fs A, = oppervlakte wapening 
'I: Xu N'b::::%*f'b*x.,*b I, = rekenwaarde staaltreksterkte --

d N'b = drukkracht in het beton 

f'b = rekenwaarde betondruksterkte 

N. Mu::::N,*z b =werkende breedte 
fs z::::d-y d = nuttige vloerhoogte 

(zie spanningsfiguur) X u =drukzone 
Spanningsfiguur Y::;: 7/18 Xu Mu = uiterst opneembaar moment 

Figuur 2. 11 : formule bepaling opneembaar moment 

Bron: Luijten, F.J.M. (2004). "Van spanningen naar moment", Technische Universiteit Eindhoven 

Betonsterkte 

De betonsterkte van de druklaag in het referentieproject is bepaald met behulp van kubusdrukproeven. Hiervoor 

werden in winterperiode, vier kubussen gestort tijdens de vervaardiging van een vloer. Deze kubussen zijn zo 

dicht mogelijk bij de gestorte constructie geplaatst, zodat de sterkteontwikkeling van deze kubussen de 

sterkteontwikkeling van de vloer zo veel mogelijk benaderde. In tabel 2.5 zijn de bevindingen van de 

kubusdrukproeven uitgezet. Het valt op dat de meeste sterkteontwikkeling plaats vindt in de eerste 7 dagen. 

Tabel 2.5: sterkteontwikkeling beton C28/35 

bij referentieproject 

verhardingstijd l'c, 
[dagen] (Nimm'J 

2 

5 

7 

28 

7,10 

16,80 

21,80 

29,60 
figuur 2. 12: maken van drukkubussen 

Haegens 
Qoep Horst 
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Wapening 

Voor de vloerdimensies en aanwezige wapening moet een 

vloerstrook aangenomen worden die representatief is voor het 

referentieproject 

Aangezien de opneembare belasting uitgedrukt wordt als 

moment [kNm] zullen met de optredende, verdeelde 

belastingen de optredende momenten in de vloer bepaald 

worden. 

Als maatgevende vloerstrook voor deze berekening wordt de 

strook aangehouden die in de gebruikersfase ook maatgevend 

is. Volgens de berekeningen van WSM-engineering is dit 

strook E2 (figuur 2.14). 

Dit is dan ook de vloerstrook waarvan de aanwezige wapening 

afgeleid wordt. Figuur 2. 14: maatgevende vloerstrook E2 

Uit "bijlage 2.9.2: Opneembare belasting -aanwezige wapening" is af te leiden dat de hoeveelheid wapening ter 

plaatse van het steunpunt 405mm2 en ter plaatse van het veld 805mm2 bedraagt met een werkende breedte van 

een meter. 

Verder wordt de nuttige hoogte dvastgesteld op 225mm. 

Opneembaar moment 

Met deze gegevens is het opneembaar veldmoment en het opneembaar steunpuntmoment bepaald (bijlage 

2.10.2 Opneembare belasting- opneembaar veldmoment en- opneembaar steunpuntmoment). Deze gegevens 

zijn in figuur 2.15 uitgezet in een grafiek. Hieruit is op te maken dat het opneembaar steunpuntmoment veellager 

is dan het opneembaar veldmoment Aangezien de sterkte van het beton overal hetzelfde is, bepaalt de 

wapening voor een groot gedeelte de sterkte van de vloer op een bepaalde plaats. 
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Figuur 2. 15: opneembare 

momenten in breedplaatvloer 

Dennis van Wegberg 



0 De ontwikkeling van een hulpconstructie die doorstempelen overbodig maakt ,jf Haegens ~---------------------~ ... G-oepHorst 

Inzetperiode 

Voor de vergelijking van de optredende- en opneembare belasting wordt de optredende belasting omgerekend 

tot moment [kNm]. Hier wordt weer de maatgevende vloerstrook van figuur 2.14 voor aangehouden. 

Aan de hand van het constructieve rekenprogramma "Matrixframe"zijn de momenten bepaald die in de vloer 

zullen optreden tijdens de uitvoeringsfase aan de hand van de optredende verdeelde belastingen. Hierin is 

onderscheid gemaakt tussen het steunpuntmoment en het veldmoment. Tevens zijn de momenten bepaald voor 

de situatie met een kalkzandsteen-wandcyclus en een betonnen wandcyclus. 

Om de optredende en opneembare belasting te vergelijken zijn deze in grafieken tegen elkaar uitgezet (Bijlage 

2.9.6 optredend moment en 2.10.3 relatie optredend en opneembaar moment). De maatgevende vergelijking is 

deze ter plaatse van het steunpunten. 

Voor de situatie waarbij een kalkzandsteen-wandcyclus toegepast wordt, is de eppering van de kalkzandsteen

elementen maatgevend voor de inzet van de hulpconstructie, omdat de vloer aan het einde van deze fase pas 

sterk genoeg is om de optredende belastingen van deze fase te dragen. Dit betekent dat de hulpconstructie nog 

minimaal 7 kalenderdagen na de stort moet blijven staan. Wat wel opvalt, is dat het opneembaar moment dicht 

onder het optredend moment zit. 
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Figuur 2.16: opneembaar en optredend steunpuntmoment-kalkzandsteen wandcyclus 

De situatie met de betonnen wandcyclus is minder belastend voor de vloer, waardoor de hulpconstructie moet 

blijven staan tot minimaal 2 kalenderdagen na het storten van de vloer. 

Relatie Md;steunpunt- Mu :steunpunt 
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Figuur 2. 17: opneembaar en optredend steunpuntmoment-betonnen wandcyclus 

Verder moet nog worden opgemerkt dat volgens NEN 6722, op het moment van entkisten minimaal een 

betondruksterkte van 14N/mm2 behaald moet zijn. Aan de hand van de gegevens die zijn verzameld met de 

kubusdrukproeven, kan gesteld worden dat de vloer minimaal pas entkist mag worden na 4 dagen verharding. 

Hierdoor wordt de inzet bij de betonnen wandcyclus met twee dagen verlengd en kan deze pas 4 

kalanderdagen na de stort entkist worden. 
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Maatgevende belastingen 

Nu de inzetperiode bekend is, wordt aan de hand van de grafieken met de rekenbelasting bepaald wat de 

hoogste belasting is tijdens deze periode. 

Tijdens de inzetperiode van de hulpconstructie bij de kalkzandsteen-wandcyclus is de hoogste belasting 

11,60kN/m2
. Deze belasting wordt grotendeels bepaald door het eigengewicht van de vloer en door de 

opperbelasting van de kalkzandsteenelementen. 

12 

~10 . 
~8 
Cl 
.§ 6 4-~~ 
"' ~ 4 1-.,.----:---t -t----+--+--+-
.8 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

tijd [dagen] 

Figuur 2.18: maatgevende belasting- kalkzandsteen wandcyclus 

Tijdens de inzetperiode van de hulpconstructie bij de betonnen wandcyclus is de hoogste belasting 8,60kN/m2
. 

Deze belasting wordt ook voornamelijk veroorzaakt door het eigengewicht van de vloer en door de 

opperbelasting van de wandbekisting. 

14 
l 

• rekenbelasting qd: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 
lijd [dagen] 

Figuur 2.19: maatgevende belasting- betonnen wandcyclus 
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Controle stijfheid vloer 

Om te bepalen of de vloer ook stijf genoeg is op het moment van ootkisten wordt dit berekend met de volgende 

formules: 

MJ2 
- l ~ 

uc - 1.6 EI 

lv1 

!5>-----~~ ~ 
.R.~ Rst / 

q/4 
'l -- 5 • c- 3.-M El 

q 

Figuur 2.20: formules voor toetsing doorbuiging 

Haegens 
Goep Horst 

Voor de gegevens wordt weer de maatgevende vloerstrook (op drie steunpunten) aangehouden. Het statische 

schema wordt opgebouwd uit een ligger op twee steunpunten en een moment ter plaatse van een steunpunt dat 

het derde steunpunt vertegenwoordigt. 

M = moment ter plaatse van steunpunt 

q = representatieve waarde verdeelde belasting 

L = overspanning vloerstrook 

E = Elastischiteitsmodulus 

= kwadratisch oppervlaktemoment 

l = J . bh 3 
_,. 12 

b = strookbreedte 

h = vloerdikte 

= -29 • 10A6 Nmm 

= (8,60/1,2) = 7,17 N/mm 

= 5300 mm (incl . oplegging) 

= 28500 N/mm (wapening) 

= 1302 • 10A6 mm4 

= 1000 mm 

= 250 mm 

Als deze gegevens ingevuld worden levert dit de onderstaande opsomming van doorbuigingen: 

u, + 

- 1,37 + 

U101 

1,17mm. 

Eis is 0,004*L = 21 mm. Dit betekent dat de eis met betrekking tot doorbuiging is behaald als de hulpconstructie 

verwijderd wordt na 4 dagen na de stort. Aangenomen wordt dan, dat de vloer ook sterk genoeg zal zijn als de 

hulpconstructie verwijderd wordt na 7 dagen na de stort. Dan heeft het beton namelijk een langere 

verhardingsperiade gehad en op dat moment is de verdeelde belasting ook lager dan in de bovenstaande 

berekening. 
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2.2.4 Aanvullende eisen en wensen 

"Aan welke aanvullende eisen en wensen moet het ondersteuningsysteem voldoen om het benodigde 

eindresultaat te bereiken?" 

Naast de economische en constructieve eisen die al zijn vastgesteld, staan er ook nog eisen in de literatuur die 

niet over het hoofd mogen worden gezien . Bovendien zullen de partijen die te maken krijgen met het 

ondersteuningsysteem ook een idee hebben over het ontwerp. 

Het onderstaande citaat uit het boek "Uitvoering betonwerken" van "Stubeco" geeft aan waar een programma 

van eisen voor een bekistingconstructie uit moet bestaan. 

Handboek uitvoering betonwerken. pag. 122 

"Naast eisen van sterkte, stijfheid en stabiliteit en de economische eisen vormen in alle sectoren ook 

arbeidsomstandigheden en milieuaspecten zeer belangrijke onderdelen bij het ontwerpen, samenstellen en 

toepassen van bekistingsconstructies. 

Het programma van eisen dat de basis vormt voor de keuze van bekisting, bestaat derhalve uit technische 

eisen, gebruikerseisen, en eisen vanuit Arbo en Milieu. " 

Technische eisen 

Volgens "handboek uitvoering betonwerken" moet de hulpconstructie aan de technische eisen uit NEN 6722 

voldoen . De hoofdzaak is, dat deze voldoende; 

Sterkte, 
Stijfheid, 

Stabiliteit 

moet bevatten om betonspeciedruk en andere stortbelastingen op te vangen en hiermee binnen de opgegeven 

toleranties te blijven. De belastingen 11 ,6kN/m2 en 8,6kN/m2 die al eerder zijn bepaald, dienen als uitgangspunt 

voor deze eisen. 

Naast de constructieve eisen moet met het gebruik van de hulpconstructie 

een efficiënt uitvoeringsproces mogelijk zijn, 

repetitiemogelijkheden optimaal benut worden 

(handboek uitvoering betonwerken, pag . 78). 

Uit de definitie van efficiëntie in hoofdstuk 2.1 werd al duidelijk dat het uitvoeringsproces 

o zo weinig mogelijk mag kosten en 

o er een goed eindresultaat gerealiseerd moet worden. 

Een repetitiemogelijkheid is de herhaling van een cyclus met dezelfde inzet aan hulpconstructie. Het optimaal 

benutten betekent een dergelijke omgang met de repetitiemogelijkheid dat je er iets aan hebt 1
. 

Het nieuwe systeem moet bij de mogelijkheid van repetitie dus met zo weinig mogelijk inspanning (arbeid) 

hergebruikt kunnen worden . 

o Weinig benodigde arbeid bij repetitie 

':Gevonden op http://www.muiswerk.ni/WRDNBOEKILTR 8/W2 benutten 128-10-2010 

Een voorwaarde om efficiënt te kunnen zijn in het ontwerp, is het behalen van een goed eindresultaat. Volgens 

NEN 6722 moeten bekistingen en hulpconstructies : 

de gewenste vorm aan de betonconstructie geven; 
het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak geven ; 

de betonconstructie ondersteunen totdat deze ontkist mag worden. 
Aangezien het in deze situatie een breedplaatvloer betreft, wordt het uiterlijk van het betonoppervlak niet 

beïnvloed door een hulpconstructie. Dit mag in de toekomst ook niet het geval zijn . De vorm echter kan 

ontoelaatbare zakkingen of vormveranderingen ondergaan. NEN 6722 zegt hier het volgende over. 
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NEN 6722. pag. 24 

"Stijfheid van de omhulling (breedplaat) moet zo zijn, dat tussen twee ondersteuningen de doorbuiging van de 

omhulling ten gevolge van het eigen gewicht van de omhulling en het voorspanstaal ten hoogste 1/250 van de 

afstand tussen deze ondersteuningen bedraagt. De omhul/ingen moeten zo'n wanddikte hebben dat zij 

bestand zijn tegen mechanische beschadigingen." 

Uit dit citaat kan worden opgemaakt, dat de breedplaat stijf genoeg moet zijn om de overmatige doorbuiging 

tegen te gaan. Volgens het onderzoek "Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren"van 

VOBN kunnen breedplaten een onderslagafstand tot 3m verdragen zonder overmatige doorbuiging te 

ondergaan. Hier moet dan wel een toeslag voor in rekening gebracht worden met betrekking tot de 

breedplaatkosten. 

Verder moet volgens "Gietbouwpocket 2009" de breedplaatvloer nog een toog bevatten in verband met de 

doorbuiging van de vloer. Deze toog moet volgens de tekeningen van de breedplaatleverancier 1/400Lo zijn. Dat 

wil zeggen dat het veld van de breedplaat 1/400 van de totale overspanning hoger moet liggen dan de 

opleggingen. Hiervoor is een verticale verstelbaarheid van de hulpconstructie nodig . 

.. Toog In breedpla~t of tunnelbekisting (theoretische benadering) 

................. . . . .. rf · ·_· · · ~ ~ = :-_~ =:_~ ~ .:::-: · ·~n 
lngolelde toog 

Toog no.t §tortrn vom beton (drukl~~ C'f bet"n~r• 

BI•Jvende toog nöl Vf'IW!jderen ondtrsternpel.ng ortur.t~~5llng 

Figuur 2.21: ingestelde toog! zeeg Gietbouwpocket 2009 

Gebruikerseisen 

Naast de technische eisen moeten ook de gebruikerseisen in het programma van eisen opgenomen worden. 

Volgens "handboek uitvoering betonwerken" moet de hulpconstructie aan de gebruikerseisen voldoen die hier 

beneden opgesomd zijn. 

Montage en demontage in continu proces zonder kwaliteit te benadelen 
Af te stemmen op logistiek en organisatie 

Dit zijn geen eenduidige en meetbare eisen. Daarom zijn enkele punten op een rij gezet die binnen deze eisen 

passen en wel een meetbaar karakter hebben. 

Montage en demontage in continu proces vraagt een onafhankelijkheid ten opzichte van andere activiteiten. 

Omdat de kraan ook nodig is bij andere activiteiten, moet het systeem: 

o kraanonafhankelijk kunnen functioneren, 

Een kraanafhankelijkheid kan het ondersteuningsproces beïnvloeden of belemmeren. 

Om het systeem eenvoudig af te stemmen op logistiek en organisatie moet het flexibel in gebruik zijn. Het 

systeem is dus bij voorkeur in alle richtingen verstelbaar waardoor het in meerder situaties ingezet kan worden 

en de logistieke stappen voortdurend gelijk blijven. Verder moet het gebruik van het systeem eenvoudig zijn, 

zodat geen duur personeel voor expertise ingepland hoeft te worden. Daarmee kunnen de volgende eisen 

opgesteld worden: 

o Verstelbaarheid in alle richtingen is noodzakelijk 

o Expertise mag niet noodzakelijk zijn 
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Eisen vanuit Arbo en Milieu 

Voor het achterhalen van de eisen vanuit Arbo en Milieu werd de site www.arbouw.nl geraadpleegd. Hier werd 

het volgende gesteld: 

"De nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden kent drie verschillende 

niveaus (van algemeen naar concreet): 

-Arbowet 

- Arbobesluit 

- Arboregeling 

De regels uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling hebben een dwingend karakter. 

In de Arbowet beperkt de overheid zich tot het stellen van doe/voorschriften. De overheid laat het aan 

werkgevers en werknemers over om afspraken te maken over de manier waarop deze doelen kunnen worden 

bereikt. De afspraken worden vastgelegd in een zogeheten Arbocatalogus. " 

Voor het achterhalen van de eisen die volgens Arbo van toepassing zijn op de hulpconstructie zijn de volgende 

websites geraadpleeg: 

http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/ 

http://wetten.overheid.ni/BWBR0008498 

In de arbocatalogus staan de risico's en verwijzingen naar wetten die van toepassing zijn voor bepaalde 

beroepen. Voor een verwijzing naar de eisen die te maken hebben met het ondersteuningsysteem staan twee 

beroepen die in relatie gebracht kunnen worden met dit systeem. Dit zijn de "betontimmerman/ 

bekisting timmerman" en de "betonstorter/ gietbouwer". 

Om de mogelijkheid tot repetitie te benutten, wordt zo weinig mogelijk timmerwerk in het systeem verwerkt. 

Daarom is het aannemelijk dat gedacht wordt een de eisen die voor een gietbouwploeg gelden. Hiervoor wordt 

dan ook het beroep "betonstorterl gietbouwer"geraadpleegd. 

Tabel 2.6 : Eisen vanuit Arbo met betrekking tot betonstorterf gietbouwer 

valgevaar bestaat is moet dit systeem aanwezig zijn. 

tegengegaan kunnen worden. Het moet mogelijk blijven veiligheidsmaatregelen A25 Vast 

tegen valgevaar te treffen. 

De fysieke belasting van de De manueel te hanteren last mag niet te A26 Vast 
hulpconstructie mag geen gevaren zwaarder dat 25kg per persoon zijn met een 

voor veiligheid en gezondheid met maximum te hanteren totaalgewicht van 50kg. 

zich mee brengen. De manueel te hanteren last mag niet onhandig A27 Variabele 

of moeilijk vast te pakken zijn. 

De manueel te hanteren last mag niet onstabiel A28 Vgriabele 

zijn. 

De manueel te hanteren last mag niet met A29 Variabele 

verdraaide of voorover gebogen romp gehanteerd 

worden. 

De werkplek moet ergonomisch Er moet genoeg ruimte zijn om werk te verrichten. A30 Viàriabele 

verantwoord worden ingericht. Het werk moet in een gunstige houding A31 Variabele 

uitgevoerd kunnen worden. 

Gevaar door bewegende delen Het systeem moet afscherming (kunnen) bevatten A32 Vast 
moet zo veel mogelijk :.~oorkomen om werknemers te beschermen tegen 

bewegende delen. 
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Wensen 

Haegens 
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Om een idee te krijgen van de wensen van de partijen die te maken krijgen met het ondersteuningsysteem zijn 

Ir. J. Leenen en Dhr. J van Veghel van Heagens Groep en Dhr. G. Joordens van verhuurbedrijf Safe steigers en 

bekistingen geïnterviewd. Uit deze interviews konden de onderstaande wensen opgesomd worden (Bijlage 2.12 

interviews met betrekking tot de wensen). 

De eisen die het bouwbedrijf stelt aan het nieuwe ondersteuningsysteem luiden dan als volgt; 

geïntegreerde valbeveiliging 

geïntegreerde steigervoorziening 

kostenvermindering 

eerder te verwijderen 

arbeidverlichting 

universeel toepasbaar 
Het onderdeel "kostenvermindering" werd al gesteld in de probleemstellingen. Voor het eerder verwijderen van 

de hulpconstructie moet de betonsamenstelling aangepast worden. In de ontwerpfase zullen tevens de 

mogelijkheden hiervan behandeld worden. 

Ook bij het verhuurbedrijf staat de veiligheid hoog in het vaandel. Dat betekent dat de wenselijkheid van de 

valbeveiliging en steigervoorziening alleen maar onderstreept wordt. Verder wil het verhuurbedrijf zichzelf graag 

onderscheiden van de rest van de markt. Hieruit ontstaat de wens naar een uniek product. 
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2.2.5 Samenvatting programma van eisen 

Alle eisen bij elkaar zijn er te veel om te overzien. Daarom is hier beneden een opsomming gemaakt van 

veelomvattende en de belangrijkaste eisen. 

Vaste eisen 

A.1 . De hulpconstructie moet sterk, stijf en stabiel genoeg zijn om de daarop werkende krachten op te 

kunnen vangen. 

A.2. De hulpconstructie moet verstelbaar zijn in hoogte, zodat een toog van 1/400Lo gecreëerd kan worden. 

A.3. De onderdelen van de hulpconstructie mogen niet zwaarder zijn dan 50kg en 25kg als deze door één 

persoon gehanteerd moet worden. 

Variabele eisen 

8.1. De hulpconstructie moet zo goedkoop mogelijk zijn. 

8.2. Het systeem moet verstelbaar zijn in de breedte. 

8 .3. De mogelijkheid om veiligheidsmaatregelen te treffen, mogen niet verhinderd worden. 

8.4. De permanente constructie moet onaangetast blijven . 

8.5. Het systeem moet een efficiënte inzet mogelijk maken (weinig en korte inzet). 

8.6. Het systeem moet weinig arbeid met zich mee brengen. 

8.7. Arbeidsomstandigheden moeten zo goed mogelijk zijn. 

8 .8. De mogelijkheid tot repetitie moet optimaal benut kunnen worden (weinig arbeid bij veel repetitie). 

8.9. Er moet zo weinig mogelijk kraantijd nodig zijn. 

8.1 0. Het systeem moet het mogelijk maken om verschillende overspanningen in één beuk te ondersteunen. 

Wensen 

C.1. De hulpconstructie moet een geïntegreerde steigervoorziening hebben. 

C.2. De hulpconstructie moet een valbeveiliging kunnen bevatten. 

C.3. De hulpconstructie moet een uniek product zijn waar het verhuurbedrijf zich mee kan profileren. 

In de vergelijking worden de structuren met elkaar vergeleken op grond van de variabele eisen. Als na deze 

vergelijking niet duidelijk is welke structuur het beste is, zullen de wensen doorslaggevend zijn . 
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2.3 Vaststellen van functies 

De volgende stap in het ontwerpproces is het vaststellen van de functies die het ontwerp inneemt. Het 

vaststellen van de deelfuncties is van belang om de problematiek op te delen in onderdelen die gemakkelijker op 

te lossen zijn. Die onderdelen kunnen later samengevoegd worden tot een optimaal ontwerp. Een functie wordt 

als volgt omschreven: 

"De functie van een technische installatie is het geheel aan activiteiten, handelingen of behandelingen die door 

of aan de inrichting moeten plaatsvinden om het gestelde doel te bereiken. 

Aan de activiteiten bedoeld in de functieomschnjving worden de volgende aspecten onderscheiden: 

1. Materieaspecten: verwerking en bewerking van materie. 

2. Energieaspecten: krachten, energie, vermogen. 

3. lnformatieaspecten: sturen, regelen en dergelijke. 

Uitgaande van deze formulering kan de functie van een technische installatie als black box worden beschouwd 

(figuur 2.22). " [De Beer, 2006} 

kenmerken beginstoestand 

materie-aspect 

energie-aspect 

informatie-aspect 

kenmerken eindsteestand 

... materie-aspect 

.,.. energie-aspect 

.". informatie-aspect 

(figuur 2.22 : black box) 

De functie van de hulpconstructie die ontworpen wordt, kan als volgt omschreven worden: 

"Tijdelijk ondersteunen van een breedplaatvloer tot deze sterk en stijf genoeg is om zichzelf te dragen." 

2.3.1 Deelfuncties 

De deelfuncties zijn de onderdelen die samen de functie vormen . Hierin zijn de drie bovengenoemde aspecten 

verwerkt. Voor het tijdelijk ondersteunen van de breedplaatvloer moeten de volgende functies worden 

onderscheiden om een cyclus compleet te maken. Deze functies kunnen gedurende het ontwerpproces nog 

wijzigen . 

1 . Ontkisten 

2. Transporteren 

3. Positioneren 

4. Stabiliseren 

5. Ondersteunen 

F3 .. 
Positioneren 

F1 F2 F5 
Ontkisten " Transporteren • Ondersteunen 

... 
F4 .. 

Stabiliseren 

(figuur 2.23: functieblokschema ondersteunen breedplaatvloer) 
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1. Ontkisten 

Als de vloer zo ver is verhard, dat deze sterk genoeg is om zichzelf 

en de daarop werkende belastingen te dragen, mag die ontkist 

worden . Het ontkisten betekent in dit geval dal de hulpconstructie 

verwijderd mag worden. Als de hulpconstructie nog op spanning staat 

kan deze niet verwijderd worden . Daarom moet de hulpconstructie 

eerst ontlast worden van de belastingen en omlaag gebracht worden, 

zodat transport mogelijk wordt. 

2. Transporteren 

Om de hulpconstructie op de volgende plaats van bestemming te 

krijgen, wordt deze getransporteerd. Hiervoor zijn twee vormen van 

transport nodig . 

a. Horizontaal transport 

Horizontaal transport is nodig als de hulpconstructie naar een hogere 

laag getransporteerd moet worden terwijl deze onder de vloer staat 

en niet meteen verticaal getransporteerd kan worden. Dit transport 

kan in meerdere delen gebeuren . 

b. Verticaal transport 

Op het moment dat de vloer ontkist is geworden en de 

hulpconstructie geen obstakels boven zich heeft, wordt deze verticaal 

naar de plaats van bestemming getransporteerd. Ook hier geldt weer 

dat dit transport in delen zou kunnen plaatsvinden. 

3. Positioneren 

Op de laag van bestemming aangekomen, moet de hulpconstructie 

op de juiste plaats gepositioneerd worden. 

a. Horizontaal positioneren 

Het positioneren in het horizontale vlak moet de hulpconstructie de 

plaats geven die nodig is om de vloer op de juiste manier te 

ondersteunen. 

b. Verticaal positioneren 

Het positioneren van de hulpconstructie in verticale richting is nodig 

om de vloer de juiste hoogte te geven. Daarbij is het ook een vereiste 

dat de breedplaten van de zogenaamde toog voorzien moet worden. 

4. Stabiliseren 

Als de hulpconstructie op de juiste plek staat, wil dit nog niet zeggen 

dat die zelfstandig kan blijven staan. Daarom is het stabiliseren van 

de hulpconstructie noodzakelijk. Dit stabiliseren kan gebeuren door 

de hulpconstructie te bevestigen aan omliggende constructies. Of de 

hulpconstructie kan op zichzelf zo stabiel gemaakt worden, dat deze 

zijn vorm behoudt tijdens de belasting . 

5. Ondersteunen 

Als de hulpconstructie en de wanden gereed zijn , kunnen de 

breedplaten geplaatst en afgestort worden. Vanaf dat moment heeft 

de vloer een volledige ondersteuning nodig tot deze ontkist mag 

worden. 
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(figuur 2.24: ontkisten) 

(figuur 2.26: verticaal transport) 

(figuur 2.27: horizontaal 

positioneren) 

(figuur 2.28: verticaal positioneren) 

(figuur 2.1: stabiliseren) 

(figuur 2.30: ondersteunen) 
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2.3.2 Functieaspecten 

Als nagegaan wordt welke aspecten invloed hebben op de deelfuncties, kan het schema van figuur 2.31 

opgesteld worden. Een gegeven is, dat de eindtoestand van een functie telkens de begintoestand is van de 

volgende functie. Uit dit schema is ook op te maken dat bij de meeste functies een toevoeging noodzakelijk is 

om de functie mogelijk te maken. 

Zo moet informatie over de functie bekend zijn om deze uit te kunnen voeren. Deze informatie ligt vast en kan 

per project verschillen. Dit is dus geen aspect dat ontworpen hoeft te worden, maar dat wel bepalend kan zijn 

voor het ontwerp van een methode en/ of hulpconstructie . 

Daarbij moet bij de meeste functies een energiebron aanwezig zijn die de uit te voeren handelingen mogelijk 

maakt. Per functie moet bekeken worden welke energiebronnen mogelijk zijn en welke het meest aantrekkelijk 

is. Dit aspect moet dus wel betrokken worden in het ontwerp. 

Tijdens het ontwerpen moet dus gezocht worden naar een hulpconstructie die de mogelijkheid heeft om alle 

functies te vervullen in combinatie met de meest aantrekkelijke energiebron per functie. 

kenmerken beginstoestand kenmerken eindsteestand 

materie-aspect --a="' materie-aspect 
energie-aspect - - FUNCTIE __ .,. energie-aspect 

informatie-aspect "' infonnatie-aspect 

kenmerken beginstoestand kenmerken eindstoestand 

hulpconstuctie 
energie t.b.v. verlagen 
benodigde zakking 

gezakte hulpconstructie - 11 F
2 

energie t.b.v. verplaatsen • 
Transporteren 

benodigde afstand 11 ..__ ___ __. 

gezakte hulpconstructie 

.,. hulpconstructie op 
nieuwe plaats 

--------- ------------ - --· 

hulpconstructie op .-------.__. hulpconstructie exact 
nieuwe plaats - • F3 geplaatst 
energie t.b.v. verplaatsen _ ., Positioneren 
positie, tolerantie .. "' huidige plaats 

hulpconstructie op 
nieuwe plaats --11 

energie t.b.v. stabiliseren --
F4 

---. stabiele hulpconstructie 

Stabiliseren 

exact geplaatste, 
stabiele hulpconstructie --

F5 
_ .,. vervormde 

hulpconstructie 

huidige plaats 
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Ondersteunen 
.. .__ __ __J • vervorming 

(figuur 2.31: te ontwerpen aspecten) 

33 Dennis van Wegberg 



ffi De ontwikkeling van een hulpconstructie die doorstempelen overbodig maakt 

Werkwijzebepalende fase 

3.1 Zoeken naar mogelijke werkwijzen 

3.2 Structuren alternatieven 

3.3 Functie "ondersteunen" 

3.5 Keuze uit alternatieve structuren 
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Werkwijzenbepalende fase 

Haegens 
Croep Horst 

In deze fase wordt gezocht naar één of meerdere ontwerpstructuren die als onderlegger dienen voor de 

uitwerking van het definitieve ontwerp. Om dit te bereiken zal voor elke afzonderlijke deelfunctie een werkwijze 

bedacht worden. Door middel van een morfologisch overzicht zullen deze werkwijzen samengevoegd worden en 

daarmee de meest aantrekkelijke structuur van het hoofdontwerp verzorgen. 

Verder werd al bepaald dat ook de energiebron per functie bepaald moet worden. Dit wordt gedaan door per 

functie in het morfologisch overzicht de keuze van de energiebron mogelijk te maken. 

Voordat de structuren worden samengesteld, zullen de mogelijke werkwijzen met hun voor- en nadelen 

achterhaald worden aan de hand van een literatuuronderzoek. Er wordt dus gezocht naar mogelijke 

uitvoeringsmethoden voor elke deelfunctie en energiebronnen voor de deelfuncties die dit vragen. Deze 

werkwijzenbepaling kan dan als volgt geschematiseerd worden. 

Mogelijke 
uitvoeringsmethoden 

per deelfunctie 
achterhalen 

Inspiratiebronnen 
buiten de 

bouwnijverheid per 
deelfunctie 
achterhalen 

J. 

/ 

I 

I 

F1 Ontkisten 

Mogelijke I 
uttvoerings 

/ methoden I 

F2 Transporteren 

Mogelijke 
urtvoerings 
methoden 

Mogelijke 
urtvoerings 
methoden 1 

Morfologisch overzicht 
uitvoeringsmethoden 

_...-----

Mogelijke 
energiebronnen 

I 

per deelfunctie t 
.--ac- hter-halen- L,./ 

Mogelijke 
overbrengingen 
per deelfunctie 

achterhalen 

Structuren 
i samenstellen "' 

1' 

Structuren 
vergelijken en 

kiezen 

I - .
! 

F1 Ontkisten 

MogeliJke 
aandrijvingen 

F2 Transporteren 

I 

Mogelijke .!_ 
aandrijvingen / 

F3 Positioneren 

Mogelijke 
aandrijvingen 

F4 Stabiliseren 

Mogelijke 
aandrijvingen 

1 
I 

/~ 

Morfologisch overzic:Jt 
~ aandrijvingen -- -

(figuur 3.1: aanpak werkwijzebepalende fase) 

Om oplossingen te kunnen genereren moet gezocht worden naar inspiratiebronnen. Dit zoeken gebeurt ook op 

een gecontroleerde wijze. Zo zijn er twee soorten methoden die toegepast kunnen worden bij het zoeken van 

inspiratiebronnen (Bijlage 3, werkwijzebepalende fase) [De Beer 2006.1, [Siers 2004]. 

Discursieve methoden 

Intuïtieve methoden 

Voor het zoeken naar alternatieven zullen in dit geval beide soorten methoden toegepast worden. 
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3.1 Zoeken naar mogeljjke werkwijzen 

3.1.1 Mogelijke uitvoeringsmethoden 

In dit hoofdstuk wordt gezocht naar toegepaste methoden en technieken die al in de bouwnijverheid worden 

toegepast om de gestelde deelfuncties uit te kunnen voeren. Dit zijn geaccepteerde en getoetste technieken die 

de kans van slagen vergoten als ze in het ontwerp worden geïntegreerd. De vraag die gesteld kan worden voor 

het achterhalen van de methoden en technieken is als volgt geformuleerd; 

Welke uitvoeringsmethoden worden tegenwoordig in de bouw toegepast om de deelfuncties mogelijk te 

maken? 

Ootkisten 

Het ontkisten moet ervoor zorgen dat de hulpconstructie vrij gemaakt wordt van 

belastingen. Daarbij moet er voldoende ruimte gecreëerd worden om de 

hulpconstructie horizontaal te kunnen transporteren. Aangezien de platen een 

wisseling kunnen ondervinden, moet de mogelijke zakking van het systeem ten 

minste 20mm bedragen . 

Traditionele schroefstempel 

Voor de traditionele manier van ondersteunen van een betonvloer worden 

Figuur 3.2: ontkisten 

schroefstempels toegepast. Bij deze methode wordt de vloer ontkist door simpelweg de schroefmollos te 

draaien. Aangezien de stempel op spanning staat, gaat dit los draaien vaak gepaard met een grote 

krachtinspanning. 

Snelontkistingspen 

De snelontkistingspen maakt het mogelijk een traditionele schroefstempel te ontlasten met één hamerslag . Deze 

pen is een vervanging voor de traditionele beugel. 

Ontkistingshendel 

Met de ontkistingshendel kan men een volledige tafelkist met één beweging, 2cm laten zakken . 

Valkop 

De valkop SFK (Peri) maaktontkisting van de bekistingpanelen mogelijk. De panelen kunnen op deze manier 

verwijderd worden terwijl de doorstempeling actief blijft . 

Figuur 3.3: traditionele 

schroefstempel 

www.dewitbouwmachines.nl 
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Figuur 3.4 : traditionele 

schroefstempel 

www. hsrsco-i.nl 
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Figuur3.5: 

ontkistingshendel 

www.oort.nl 

i 
Figuur 3.6: valkop 

www.peri.nl 
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Domme kracht 

Bij het entkisten van een tunnelbekisting wordt gebruik gemaakt van een domme kracht die het mogelijk maakt 

om een grote belasting op een ergonomisch verantwoorde manier te laten zakken 

Ontkistinqspot 

De entkistingspot is een ondersteuningsmaterieel dat zeer grote belastingen tot 500kN kan dragen. Met een 

belasting van die grootte kan het systeem nog met de hand worden ontkist. 

Figuur 3. 7: domme kracht 

www.konosch.nl 

Figuur 3.8: ootkistingspot 

www.eldeco.ni 

Haegens 
G-oep Horst 
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Transport 

Wanneer de vloer entkist is, staat de hulpconstructie gereed om getransporteerd te worden. Het is afhankelijk 

van de positie van de hulpconstructie of deze horizontaal of verticaal verplaatst moet worden. Als de 

hulpconstructie na "onlkisten" een obstakel boven zich heeft, zal deze eerst horizontaal verplaatst worden 

alvorens verticaal naar de plaats van bestemming getransporteerd te worden. Als de hulpconstructie geen 

obstakel in de weg heeft, kan deze meteen verplaatst worden naar zijn eindsituatie. 

Horizontaal transport 

Horizontaaltransport betekent hettransporteren van de hulpconstructie 

onder de vloer uil, zodat deze geen obstakels meer heeft in hel verticaal 

transport. De volledige hulpconstructie die per keer verplaatst wordt, moel 

dus onder de hele beuk uil zijn voordal deze functie is beëindigd. 

Tafellift 
Figuur 3.9: horizontaal transport 

Voor hel horizontaaltransport van een tafelbekisting wordt tegenwoordig een tafellift toegepast. Hiermee is het 

voor één persoon mogelijk om een gehele tafel te transporteren. 

Vakwerkverbindsysteem 

Dit systeem is oorspronkelijk niet ontworpen voor transport. Toch is het mogelijk om met dit verbindsysteem een 

vakwerk te dragen en horizontaal te transporteren op de zogenoemde rijbalken . 

Wielen 

Voor het horizontaal transport van steigers en ondersteuningen maakt Matemco tegenwoordig gebruik van 

verrijdbare constructies. Deze kunnen na het entkisten op wielen geplaatst worden en in geval van een vlakke 

vloer worden verreden. 

Tankrollen en geleiderail 

Als de constructie Ie zwaar is voor normale wielen, worden tankwielen gebruikt, die op een geleiderail en met 

een handlier naar voren getrokken worden. Op die manier kan tot 50 ton aan materieel in één keer verplaatst 

worden. 

Figuur 3.10: tafellift 

www.oen.ni 
Figuur 3. 11: 

vakwerkverbindsysteem 

www. oeri. nl 
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Figuur 3.12: wielen aan 

hulpconstructie 

www. matemco.nt 

Figuur 3. 13: tankrol en 

geleiderail 

www.maremco.nl 
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Mankracht + Palletwagen 

De traditionele ondersteuningsmethode maakt nog volledig gebruik van mankracht. Hierbij wordt namelijk de 

gehele constructie afgebroken en in bakken geplaatst, waarna deze met palletwagens naar een laadplek worden 

verreden. Vanaf deze laadplek kan de kraan een aantal bakken hijsen en naar de plaats van bestemming 

brengen. 

Eendensnavel 

Met de eendensnavel kan een hulpconstructie meteen horizontaal uit de beuk worden getrokken en vervolgens 

meteen naar de plaats van bestemming worden gehesen. Op deze hijsconstructie zijn ook varianten te 

bedenken die de hulpconstructie anders aangrijpen. Het principe komt er echter altijd op neer dat de kraan het 

transport verzorgd. Voordat de eendensnavel het te hijsen materieel kan oppikken moet dit naar de rand van de 

vloer verplaatst worden. Dit gebeurt vaak met de tafellift die al eerder aan bod is gekomen. 

Figuur 3.14: palletwagen 

www.reco.eu 
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Figuur 3.15: eendesnavel 

www.oeri.nf 
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Verticaal transport 

Wanneer het verticale vlak vrij is om de hulpconstructie naar een 

bovengelegen beuk te verplaatsen vindt het ''verticaal transport" plaats. 

Afhankelijk van de capaciteit van het transportmiddel vindt het transport al 

dan niet in delen plaats. Hier beneden zijn weer een aantal 

uitvoeringsmethoden terug te vinden die als inspiratiebron dienen voor het 

ontwerp van de werkwijze. 

Tafel-lift-systeem 

Dit systeem biedt de mogelijkheid om een hulpconstructie verticaal te 

transporteren. Het systeem bestaat uit twee consoles waarlangs een platform 

middels tandwielen omhoog of omlaag rijdt. Het systeem kan met of zonder 

kraanhulp met het gebouw mee klimmen of op de grond geplaatst worden. De 

laatste optie biedt de mogelijkheid om gedurende de inzet de volledige 

gebouwhoogte bereikbaar te houden voor groot materieel. 

Zelfklimsysteem 

Met het zelfklimsysteem kan met behulp van hydraulische cilinders een steiger

of hulpconstructie verticaal tegen een bouwwerk verplaatst worden. Om dit 

systeem te kunnen bevestigen worden schroefhulzen in de betonwand 

ingestort. 

Schaarhoogwerker 

De schaarhoogwerker wordt veel gebruikt voor verticaal transport van 

personen. De schaarconstructie zou echter ook toegepast kunnen worden in 

een transportsysteem voor goederen. 

Kraan 

Bij de functie "horizontaal transport" kwam de aanpikconstructie 

"eenden snavel" al naar voren. Met een dergelijke constructie en de aanwezige 

kraan, wordt de hulpconstructie in één weg door getransporteerd naar een 

bovengelegen beuk. 

Compensatiecilinder 

De compensatiecilinder is een kraanafhankelijk hijsmaterieel waarmee lange 

tafels of tunnels kunnen worden getild. Deze cilinder zorgt voor het horizontaal 

hangen van het te tillen onderdeel. Om de kraan niet horizontaal te belasten, 

moet de tafel of tunnel eerst met een lier uit de beuk worden getrokken als 

deze al aan de compensatiecilinder hangt. 

Figuur 3.21: compensatiecilinder 

www.oeri.nf 
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Fiauur 3.16: verticaaliransoort 

Figuur 3. 17: hefplatform 

www.dokacom 

Figuur 3.18: schaarhoogwerker 

www.bestrent.com 

Figuur 3. 19: eendesnavel 

www.oeri.nl 

Figuur 3.20: zelfklimsysteem 

www.oeri.nl 
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Positioneren 

"Met positioneren wordt een object (bekisting, wandelement, kozijn, enzovoort) een bepaalde positie gegeven 

ten opzichte van referenties ." 

[Uitvoeringstechniek 2; Van Hoof 1996} 

Horizontaal positioneren 

Horizontaal positioneren is dus het verplaatsen van de hulpconstructie, zodat deze op 

de juiste positie komt. De verplaatsing naar die positie gebeurt door middel van het 

"horizontaal transport" dat al eerder aan de orde is gekomen. 

Normaliter kent de positionering van een hulpconstructie een grote tolerantie. Wat de 

exacte tolerantie voor de nieuwe werkwijze zal zijn kan pas bepaald worden na het 

afronden van het ontwerp. 

Vrij positioneren 

"Vnj positioneren, of- en dat heeft de voorkeur -stellen indien er meten! waarnemen! 

beoordelen aan te pas komt, al dan niet met gebruikmaking van meetinstrumenten en! of 

meetgereedschappen." 

fUifvoeringstechniek 2; Van Hoof 1996} 

Bij de traditionele manier van ondersteunen wordt de maatvoering op de wand of vloer gezet 

door middel van een smetkoord. Op deze lijn worden de stempels dan met de hand 

geplaatst. 

Gedwongen positioneren 

"Indien het positioneerpunt wordt gedwongen een positie in te nemen, al dan niet met 

gebruikmaking van een afstandhouder, door middel van: 

enkelvoudige aanslag: één kant van één richting; 

dubbele aanslag of 1 0-centrering: +en- kant van één richting; 

20-centrering: + en- kant van twéé richtingen." 

[Uitvoeringstechniek 2; Van Hoof 1996} 

Figuur 3.22: positioneren 

Figuur 3.23: 

referentielijn voor 

traditionele 

ondersteuning 

Bij het plaatsen van een tunnelbekisting wordt gebruik gemaakt van gedwongen positionering in de vorm van 

een kim. Deze gedwongen positionering stelt de positie van de tunnel in de dwarsrichting van het gebouw vast. 

In de diepte en hoogte moet echter wel nog gesteld worden. Andere voorbeelden van aanslagen zijn in figuur 

3.24 te zien. 

--ztr 
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Figuur 3.24: voorbeelden 

van aanslagen 

Uitvoeringstechniek 2, 

Van Hoof 1996 
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Verticaal positioneren 

Als de hulpconstructie in het horizontale vlak op zijn plaats staat, moet deze nog 

verticaal gepositioneerd worden. Dit wordt gedaan om de onderkant van de vloer 

de juiste hoogte te geven. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 

verwachte doorbuiging van de vloer. Om uiteindelijk een vlakke lijn in de vloer te 

benaderen, wordt een zeeg toegepast. Dit betekent dat de vloer in een boog van 

1/400*1.." gelegd wordt. Hier staat L0 voor de totale overspanning van de vloer. 
Figuur 3.25: verticaal positioneren 
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Figuur 3.26: ingestelde 

toog/zeeg 
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Schroefmof 

De schroefmof van de traditionele ondersteuning maakt het mogelijk om de 

hulpconstructie met een draaibeweging van hoogte te veranderen. Tegenwoordig zijn 

de schroefmolfen voorzien van een wegklapbaar stelhandvat, zodat de stempels 

efficiënter gestapeld kunnen worden. 

Domme kracht 

Tunnelkisten worden uitgerust met "domme krachten" die de mogelijkheid bieden om 

een grote belasting verticaal te stellen. 

Stelbout 

Door middel van een bout kan de hoogte van de hulpconstructie ook gewijzigd worden. 

Vaak moet de positie van de hulpconstructie dan wel nog versterkt worden door andere 

maatregelen, omdat de bout alleen niet sterk genoeg is om een hoge belasting te 

dragen. 

Kabelspannerf handlier 

Wanneer de belasting opgehangen wordt, kan dit met behulp van tuien. Deze tuien 

kunnen gesteld worden met een kabelspanner of een handlier. 

Figuur 3.29: Stellen door middel van een bout 

www.peri.nl 
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Figuur 3.30: handlier 
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Figuur 3.2 7: traditionele 

schroefstempel 
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Figuur 3.28: domme 

kracht 

www.soer.nl 

Figuur 3. 31 : kabelspanner 

www.besturinqen.nl 

Dennis van Wegberg 



~--D_e_o_n_t_w_ik_k_e_li_ng_v_a_n_e_e_n_h_u_lpc_o_n_s_tr_u_ct_ie_d_ie_d_o_o_r_st_e_m_p_e_le_n_ov_e_r_b_o_d_ig_m_a_ak_t ______ ,_ 

Hydraulische cilinder 

Een zelfklimsysteem is voorzien van hydraulische cilinders die verticaal transport mogelijk maken. Met deze 

cilinders kan echter ook gesteld worden in verticale richting. De cilinders worden aangedreven door een pomp. 

Richtspindel 

Met behulp van de richtspindel kan een constructie stabiel worden gehouden. Tevens is het een middel om de 

hoek tussen het verticale en horizontale vlak te wijzigen. Door aan de spindel te draaien, kan het variabele vlak 

gesteld worden. 

Figuur 3.32: 

hydraulische cilinder 

metpomp 

www.peri.nf 

Figuur 3.33: richtspindel 

www.peri. ni 
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Stabiliseren 

Na het positioneren in horizontale vlak kan al begonnen worden met het 

stabiliseren van de hulpconstructie. Dit kan gebeuren door de hulpconstructie 

te bevestigen aan de naastgelegen permanente constructie . Ook kan de 

hulpconstructie onderling aan elkaar bevestigd worden, zodat deze zo stabiel 

wordt dat er geen bevestiging aan de permanente constructie meer nodig is. 

Schroefhulzen 

Figuur 3.34: stabiliseren 

Bij een betonnen wand zorgen de ingestorte schroefhulzen voor een aangrijpingspunt van het klimsysteem . Op 

die manier kan de gehele constructie aan de wand opgehangen worden . 

Klisjes en staalspijkers 

De traditionele manier van het bevestigen van een hulpconstructie gebeurt met behulp van klisjes die met 

staalspijkers tegen de wand worden bevestigd. Deze klisjes dienen dan als aangrijppunt voor de afschering met 

stel latten . 

Rozet 

In de steigerbouw dient een rozet als knooppunt van steigerelementen die vanuit verschillende hoeken kunnen 

aangrijpen . Met enige constructieve achtergrond kan met steigerelementen en het rozet een stabiele constructie 

gemaakt worden . 

Bout en borgveer-verbinding 

Haegens 
Qoep Horst 

Materieel dat als hulpconstructie ingezet wordt, moet ook altijd weer uit elkaar gehaald kunnen worden . Daarom 

komt een bout en borgveer-verbinding vaak voor bij hulpconstructies. Hierbij moet er wel op gelet worden , dat de 

pen sterk genoeg is om de optredende belastingen op te nemen . 

.. __ 
Figuur 3.35: ingestorte 

schroefhuls 
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Figuur 3.36: klisjes en 

staalspijkers 
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Figuur 3.37: rozet 
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Figuur 3.38: bout en 

borgveer 
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Traditionele steigerkoppeling 

Haegens 
G-oep Horst 

Met de traditionele koppeling kunnen twee steigerelementen met elkaar verbonden worden. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een pen-gat-verbinding. 

Momentvaste lasverbinding 

In de bouw van een stalen portaal wordt vaak gebruik gemaakt van lasverbindingen die zorgen voor een 

momentvaste knoop. Wanneer deze knoop is voltooid is het echter moeilijk om deze weer uit elkaar te halen. 

Stabiliteitselement 

De stabiliteitselementen van Peri maken het mogelijk om stempels met elkaar te bevestigen, zodat ze een 

stabiel geheel vormen en zelfstandig kunnen blijven staan. De koppeling is eenvoudigweg mogelijk door het 

element om de profilering van de stempel te plaatsen en de pen omlaag te slaan, waardoor de verbinding 

geklemd wordt. 

Figuur 3.39: traditionele 

koppeling 

www.steiqerwinkel.nf 
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Figuur 3.40: momentvaste knoop 
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45 

Figuur 3. 41: 

stabiliteitselementen 

met pen verbinding 
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Vloer ondersteunen 

Als de hulpconstructie en de wanden gereed zijn, kunnen de breedplaten 

geplaatst en afgestort worden. Vanaf dat moment heeft de vloer een volledige 

ondersteuning nodig tot deze ontkist mag worden. Het ondersteunen is de 

hoofdfunctie van het materieel. 

Traditionele ondersteuning 

Figuur 3.42: ondersteunen 

De traditionele ondersteuning maakt gebruik van stempels met een gaffel die baddingen dragen. De baddingen 

geven de breedplaat ondersteuning. De hart-op-hart afstand van de stempels is afhankelijk van het 

draagvermogen van de baddingen. 

Systeemondersteuning 

Bij systeemondersteuning wordt gebruik gemaakt van stempels die stabiel worden gehouden door schoren en 

liggers. Op de stempels liggen de dragers die in contact staan met de breedplaatvloer. 

Diagonale dragers 

Bij het tunnelsysteem wordt gebruik gemaakt van diagonale dragers. Deze bieden een vrij begaanbare werkplek 

en zijn verbonden met de tunnel, zodat het gehele materieel in één keer getransporteerd kan worden. 

Vakwerkdrager 

Wanneer de normale dragers niet voldoen aan de vereiste opneembare belasting, kan een vakwerkligger 

samengesteld worden. 

Figuur 3.43: traditionele 

ondersteunen 

Figuur 3.44: 

systeemondersteuning 

www.sale-bekistma.nl 

Figuur 3.45: diagonale 

dragers 

www.oeri.nl 

3.1.2 Inspiratiebronnen buiten de bouwnijverheid 

Figuur 3.46: vakwerkligger 

www.oori.nl 

Tot nu toe zijn alleen nog maar uitvoeringsmethoden en technieken aangehaald die rechtstreeks uit de 

uitvoeringstechniek komen. Dit zijn dan wel bekende en geaccepteerde technieken, maar omvatten niet het 

gehele inspirerende zoekveld. Om nog andere ideeën op te doen voor het ontwerp van een hulpconstructie 

worden andere vakgebieden en het dagelijkse leven geraadpleegd. 

De vraag die bij de zoektocht naar inspiratie gesteld kan worden luidt als volgt; 

Welke technieken buiten de bouwnijverheid komen overeen met de deelfuncties die een hulpconstructie moet 

bevatten? 

Omdat dit onderdeel geen toegevoegde waarde heeft ten aanzien van de beschrijving van het ontwerpproces, 

wordt voor de bevindingen over dit onderdeel verwezen naar "bijlage 3. 1 inspiratiebronnen buiten de 

bouwnijverheid". 
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3.1.3 Energiebronnen en overbrengingen 

In voorgaande hoofdstukken is bepaald welke methoden mogelijk zijn per deelfunctie. Deze methoden kunnen 

echter op verschillende manieren aangedreven worden . In dit hoofdstuk wordt dan ook per deelfunctie bepaald 

welke energiebronnen mogelijk zijn voor de methoden die al in het morfologisch overzicht geplaatst kunnen 

worden. 

Soorten energie 

"Energie kan in een aantal verschillende vormen voorkomen. 

Potentiële energie 

Kinetische energie 

Chemische energie 

Elektrische energie 

Warmte-energie 

Potentiële energie is energie die opgeslagen is en als hij vrijkomt, omgezet wordt in 

een andere energie. Voorbeelden van potentiële energie zijn hoogte-energie (als een 

voorwerp zich op een zekere hoogte h van de aarde bevindt) en veerenergie, 

wanneer deze ingedrukt of uitgetrokken is. 

De energie in de beweging van een bepaald voorwerp. 

Energie in chemische verbindingen die je vrij kunt maken met een chemische reactie. 

Denk bijvoorbeeld aan de energie die vrijkomt bij een verbranding van benzine. 

Energie waarop elektrische apparaten werken. Een bron van elektrische energie is 

bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale, een accu of een dynamo. 

De energie van een voorwerp dat een hoge temperatuur heeft. Ook kan er energie 

vrijkomen door een fase-overgang, denk bijvoorbeeld aan een stoommachine." 

Bron: http://www.student-techniek.nt/eng/EngineerlngVWOl.Qdf 

Vervoort J., Paes T. - 29 juli 2010- soorten energie, aandrijving 

Deze soorten energie kunnen op verschillende manieren opgeslagen worden . Voor de aandrijving van de 

mogelijke werkwijzen zullen motoren overwogen worden die gebruikel ijk in de bouwnijverheid toegepast worden. 

In de onderstaande tabel is dan ook per energiesoort een aandrijving aangegeven die overwogen zal worden. 

Tabel3.1: Aandrijvingen per energiesoort 

Mankracht, Verbrandingsmotor 

Bij de bovenstaande aandrijvingen moet opgemerkt worden dat de potentiële energiebronnen slechts als 

ondersteuning toegepast kunnen worden om de arbeid van de andere aandrijvingen te verlichten . Verder valt op 

te merken, dat de kinetische en warmte energie geen toepassing kent die voor de mogelijke werkwijze 

overwogen zal worden. 

Overbrengingen 

Alleen de aandrijving is niet genoeg om een systeem in beweging te krijgen . Hiervoor is ook een overbrenging 

noodzakelijk. Een overbrenging kan er ook voor zorgen dat de energie van de aandrijving zo efficiënt mogelijk 

benut wordt. 

"De vier belangrijkste groepen van overbrengingen zijn: mechanische overbrengingen, hydraulische 

overbrengingen, pneumatische overbrengingen en elektrische overbrengingen. " 

httpJ/nl .wikipedia.orq/wiki/Overbreoqiog 

Voor verder uitleg met betrekking tot overbrengingen wordt verwezen naar "bijlage 3.5 Overbrengingen" 
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3. 1.4 Mogelijke structuren 

Aan de hand van de werkwijzen die afgeleid zijn van uitvoeringstechnieken in de bouwnijverheid en 

inspiratiebronnen daarbuiten, kunnen structuren samengesteld worden. Het morfologische schema dat als 

leidraad moet dienen voor het opstellen van deze structuren ziet er volgt uit: 

benodigde functies, 

mogelijke uitvoeringsmethoden, 

inspiratiebronnen buiten bouwnijverheid, 

mogelijke energiebronnen, 

overbrengingen. 

Dit schema is in figuur 3.47 te zien en duidelijker weergegeven in "bijlage 3.6 morfologisch schema". 

De samenstelling van structuren is een creatief proces dat uitgevoerd wordt aan de hand van inzicht en gevoel 

van de ontwerper en is daarom niet objectief opgesteld. Tijdens de samenstelling van de lijnen is telkens 

begonnen met de primaire functie, het "ondersteunen" van de vloer. Vanuit die functie is een aansluiting gezocht 

met de andere functies. 

Tijdens het ontwerpen worden de structuren zo verschillend mogelijk gemaakt, zodat zo veel mogelijk variatie in 

overweging wordt genomen. Later kunnen de structuren met behulp van gewonnen gegevens uit de 

vergelijkingen wel aangepast worden, zodat een duidelijk superieure structuur naar voren komt voor de 

uitwerking van het ontwerp. 

Voor de mogelijke structuren zijn vier structuurlijnen uitgestippeld welke niet per definitie de beste structuren zijn 

en waar een ander ontwerper misschien andere ideeen over heeft. Deze lijnen zijn als volgt te benoemen en 

dienen als basis voor de vergelijking. 

Structuurlijn 1 : kraanafhankelijk diagonale ondersteuning zonder horizontaal transport 

Structuurlijn 2 : zelfklimmende ophangconstructie 

Structuurlijn 3 : gestandaardiseerde elementen in geleiderail 

Structuurlijn 4 : kraanafhankelijke inschuifbare portaalconstructie 
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Figuur 3.47: morfologische schema 
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Structuurlijn 1: kraanafhankelijk diagonale ondersteuning zonder horizontaal transport 

Beschrijving 

Deze structuurlijn is afgeleid van het 

ondersteuningsysteem dat een tunnelkist gebruikt. Om 

arbeid te besparen is gezocht naar een 

transportmogelijkheid waarbij het materieel niet telkens de 

beuk uit hoeft, zodat bespaard wordt op demontage, 

transport en montage. 

Deze structuur kenmerkt zich dan ook door een (naar 

verwachting) korte arbeidstijd. Het systeem kan ontkist 

worden met een snelontkistingspen in de diagonale 

schroefstempeL De demontage bestaat slechts uit het 

inklappen van de horizontale drager en het ontkoppelen 

van de twee (ten opzichte van elkaar) gespiegelde 

elementen. De elementen worden met de kraan naar 

boven getrokken en vervolgens weer aan elkaar 

gekoppeld op de bovengelegen wand. Dit betekent dus 

dat in de vloer en wand een sparing open blijft voor het 

transport en bevestiging van de elementen . Deze 

sparingen moeten later dus aangeheeld worden. Om de 

totale transporttijd te verkorten, zou hijsmaterieel gebruikt 

kunnen worden, zodat meerdere elementen per keer 

getransporteerd kunnen worden. 

Verder moet nog opgemerkt worden, dat dit systeem de 

breedplaten in de lengterichting van de plaat ondersteunt. 

Figuur 3.48: diagonale ondersteuning per element 

Figuur 3. 49: diagonale ondersteuning totaal vloerveld 

Dit is bij de traditionele manier van ondersteunen niet het geval. Deze draagrichting vraagt een extra versterking 

van de breedplaat in de dwarsrichting van de plaat die per definitie niet onderbroken mag worden. 

Voordelen 

Nadelen 

1. 

Weinig arbeid noodzakelijk. 

Weinig transport nodig. 

Primaire constructie moet aangeheeld worden. 

Toeslag breedplaten door versteviging in dwarsrichting . 

Moeilijk op te hangen ter plaatse van sparingen. 

Lengte van het systeem is afhankelijk van verdiepingshoogte. 

Afname in flexibiliteit van de breedplaat 

Kraanafhankelijk systeem. 

..,_ ~ -

2. 3. 4. 5. 

llZ ::J1 
6. 

1. On/kisten met snelontkistingspen in diagonaal, 2. verticaal transport met kraan, 3. gedwongen positioneren, 

4. verticaal stellen met schroefmof, 5. stabiliseren door bevestigen, 6. diagonaal ondersteunen 
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Structuurlijn 2: zelfklimmende ophangconstructie 

Beschrijving 

Deze structuurlijn is afgeleid van een tuibrug. Hierbij wordt de 

breedplaat opgehangen aan de tuiconstructie die zelfstandig 

omhoog klimt voordat de breedplaten geleverd worden. Dit 

klimmen gebeurt met behulp van een hydraulisch klimsysteem. De 

breedplaten moeten echter wel in de kraan blijven hangen tot de 

tuien zo bevestigd zijn dat ze de plaat kunnen dragen. 

Bij deze werkwijze worden de platen dus puntvormig ondersteund 

en is het ook noodzakelijk om ze in de dwarsrichting te verstevigen. 

Verder blijven bij deze werkwijze ook sparingen achter in de vloer 

die later aangeheeld moeten worden. Voor het onkisten kan de 

laagste ligger naar boven gedraaid worden, waardoor de tuien niet 

meer onder spanning staan. 

Voordelen 

• 
Haegens 
G"oep Horst 

Weinig arbeid noodzakelijk. 

Weinig transport nodig. 

Kraanonafhankelijk systeem 

Figuur 3.50: zelfklimmende ophangconstructie 

Nadelen 

Primaire constructie moet aangeheeld worden. 

Toeslag breedplaten door versteviging in dwarsrichting. 

Extra toeslag voor ophangpunten in breedplaat. 

Afname in flexibiliteit van de breedplaat. 

Verlenging van arbeidstijd voor leggen breedplaten. 

Belemmering werkvloer door tuien. 

1. 2. 3. 4. 

r I // 
• , I 

I 

6. 7. 

~-

.. - ~-

5 . 

1. Ontkisten met ontkistingshendel aan ligger, 2. verticaal transport met hydrauliek, 3. gedwongen positioneren, 

4. verticaal stellen met kabelspanners, 5. stabiliseren door bevestigen, 6. stabiliseren door momentvaste verbinding 

7. ondersteunen met tuien 
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Structuurlijn 3: gestandaardiseerde ligger in geleiderail 

Beschrijving 

Bij deze werkwijze worden gestandaardiseerde elementen 

samengesteld tot een horizontale drager. Deze drager wordt 

opgehangen aan een geleiderail die bevestigd moet worden 

voor het transport plaats vindt. In of op de geleiderail wordt het 

wiel geplaatst dat met het "domme kracht systeem" versteld 

kan worden. Met behulp van een kraan kan een verticale 

geleiderail tussen de verdiepingen bevestigd worden. 

Hiermee wordt het mogelijk om de elementen verticaal te 

transporteren zonder dat hier extra kraantijd voor nodig is. Er 

zullen afzonderlijke stelmogelijkheden in de elementen 

aanwezig zijn zodat hiermee de hoogte geregeld kan worden. 

Om de dimensieneringen te reduceren kan nog overwogen 

worden om een diagonale drager aan te brengen die ingeklapt 

kan worden. 

Voordelen 

Nadelen 

Vloer blijft ongeschonden. 

Veelzijdig systeem. 

Ook bruikbaar ter plaatse van sparingen. 

Veel arbeid nodig. 

Extra arbeid voor montage en demontage geleideraiL 

Moeilijk transport. 

Figuur 3. 51 : elementen in geleiderail voor transport 

Figuur 3.52: ligger van gestandaardiseerde elementen in 

geleiderail 

Kraantijd nodig vooromhijsen verticale en horizontale geleideraiL 

~ 
1. 2. 3. 4. 5. 

lfll 
6. 7. 

1. Ontkisten met domme kracht, 2. Horizontaal transport door rollende domme kracht op geleider, 3. Gedwongen 

positioneren, 4. Verticaal transport in geleiding met lier 5. Verticaal stellen met afzonderlijke stelbouten, 6. Stabiliseren met 

scharnierende schijven, 7. Ondersteunen met vakwerkligger 
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Structuurlijn 4: kraanafhankelijke inschuifbare portaalconstructie 

Beschrijving 

Deze werkwijze is ook algeleid van het draagsysteem van een 

tunnelbekisting. Hierbij is het mogelijk om de dragers in de 

dwarsrichting van de plaat te plaatsen waardoor geen 

verstevigingen in de breedplaat nodig zijn . Deze dragers 

kunnen na de verharding van de vloer omlaag geklapt worden, 

waardoor de portalen tegen elkaar gereden worden. Dit kan 

gebeuren met behulp van een handlier die het geheel bij 

elkaar trekt. Als de portalen een compact geheel vormen, 

kunnen ze met een kraan in één keer naar de volgende beuk 

getransporteerd worden. Hier is dan wel hijsmaterieel voor 

nodig dat tegenwoordig ook toegepast wordt bij het transport 

van een tafelondersteuning (eendebek) . 

Voordelen 

Weinig arbeid nodig. 

Verstelbaar in alle richtingen . 

Wanden blijven ongeschonden. 

Vloeren blijven ongeschonden. 

Eenvoudig transport. 

Snelle ontkisting mogelijk. 

Ook toepasbaar ter plaatse van sparingen . 

Nadelen 

Alsleuning op vloer (draagkracht bepalen) 

Kraanafhankelijk systeem 

~ I -r 

1. 2. 

- -

I~/ 
6. 7. 

3. 

8. 

\JI 

Figuur 3.53: portaalconstructie voor transport 

Figuur 3.54: kraanafhankelijke portaalconstructie 

4. 5. 

1. Ontkisten met snelontkistingspen in diagonaal, 2. Horizontaal transport op zwenkwielen, 3. Verticaal transport met 

eendebek, 4. Verticaal transport door kraan 5. Gedwongen positionering tegen wanden 6. Verticaal stellen met schroefmof 

in diagonaal, 7. Stabiliseren met scharnierende schijven, 8. Ondersteunen met diagonalen 
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Reductie structuren 

Gesprekken met materiedeskundigen P. Bruineberg, Van Rossum en 8. Hillen, Haegens Groep hebben 

uitgewezen dat de eerste twee structuren zo veel van de realiteit afwijken dat deze geschrapt moeten worden. 

Zo is de eerste structuur niet aannemelijk, omdat deze situatie extra wapening vraagt in de dwarsrichting van de 

breedplaat Deze wapening zou ook in de onderliggende vloer geplaatst kunnen worden, waardoor helemaal 

geen allernatief ondersteuningsysteem nodig is. Als de zelfde ondersteuningsmethode toegepast wordt, zullen 

echter geen kosten bespaard worden. 

De tweede structuur is te moeilijk uitvoerbaar, omdat dil een hoge en zware constructie is die ervoor zorgt, dal 

vooral de kalkzandstenen wanden, de knikbelasting niet aan kunnen en zullen bezwijken . Verder is het bij die 

structuur moeilijk om de breedplaten op de juiste hoogte te krijgen. 

De laatste twee structuren zullen aangenomen worden voor de vergelijking. Wel wordt hierbij opgemerkt dat de 

verticale geleiderail van structuur 3 komt Ie vervallen, omdat deze geen toegevoegde waarde blijkt te hebben . 

De verticale geleiderail werd namelijk ontworpen om het verticale transport kraanonafhankelijk te maken. Hierbij 

werd over het hoofd gezien dat de geleiderail zelf ook getransporteerd moet worden en het systeem daarmee 

toch kraanafhankelijk is. 

De samengevoegde structuren zijn nog zo grof dal moeilijk te bepalen is, wal de kosten zijn van dergelijke 

systemen . Daarbij is de onderbouwing van de gekozen structuren nog Ie zwak. Om de aannemelijkheid van het 

ontwerp te vergroten en de onderdelen in het systeem te verhelderen, zal de functie "ondersteunen" nog eens 

verder ontworpen worden . 

Technische Universiteit Eindhoven 54 Dennis van Wegberg 



~--D_e_o_n_tw_ik_k_e_li_ng_v_a_n_e_e_n_h_u_lpc_o_n_s_tr_u_ct_ie_d_ie_d_o_o_r_st_e_m_p_e_le_n_o_ve_r_b_o_d_ig_m_a_a_kt ______ ~ 

3.2 Functie "Ondersteunen" 

Verder is de functie "ondersteunen" doorontworpen . Hiervoor zijn 

Structuurlijn 3: gestandaardiseerde ligger in geleiderall 

Structuurlijn 4: kraanafhankelijke inschuifbare portaalconstructie 

als leidraad genomen. De structuren worden variabel in juksoort, diepte-indeling en onderslagafstand Verder 

wordt bekeken welke beukbreedte het beste aangehouden kan worden. De combinaties van de variabelen 

vormen de toekomstige structuren die getoetst zullen worden aan het programma van eisen. 

3.2. 1 Juksoorten 

Het doel van het jukontwerp is om deze slanker te maken. Na het ontwepen en vergelijken van meerdere 

jukstructuren blijkt dat er drie jukvarianten als basisprincipes naar voren komen. Ook blijkt dat voor elke 

onderslag een steunpunt gecreëerd moet worden, om de bovenligger 

slank en hanteerbaar uitte kunnen voeren. 

1 . Ligger op wandgeleider 

Haegens 
G-oep Horst 

Deze opstelling bestaat uit een onderspannen ligger die 

opgespannen kan worden door stelschoren. De oplegpunten worden 

gecreëerd door middel van een geleider die aan de wand bevestigd 

kan worden. De bovenregel is inschuifbaar, waardoor de breedte van 

de ligger aangepast kan worden. 

Figuur 3.55 : ligger op geleiderail 

2. Ligger op poten 

Deze situatie bestaat ook uit een onderspannen ligger die gedragen 

wordt door stutten. De voet van de stutten is met een staaf verbonden 

met de ligger, waardoor het geheel stabiel wordt. Ook bij deze 

oplossing is de bovenregel verstelbaar voor meerdere beukbreedten. 

3. Directe onderslagondersteuning 

Deze oplossing bestaat uit stutten die direct aangrijpen op de plaats 

waar de onderslagen moeten hangen. De voet van de stutten wordt in 

de hoek van de beuk gezet om de krachtsafdracht naar de wanden te 

verzekeren. Aangezien de voeten van deze constructie uit elkaar 

gedrukt worden bij belasting, zullen ze over de grond verbonden 

worden met spanstaaL Een andere oplossing hiervoor is het 

versterken van de bovenregeL Deze moet bij een verdeelde belasting 

van 8kN/m2 echter 114kNm kunnen verdragen . Een ligger die deze 

krachten kan verdragen is echter te groot en zwaar om handmatig te 

tillen met twee personen. Daarom is gekozen voor de koppeling van 

de voeten met spanstaaL 

3.2.2 Onderslagafstand 

Figuur 3. 56: ligger op poten 

Figuur 3.57: directe 
nnrlPr.c:l:.nnnrlP.r.c; IPI minn 

De onderslagen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Volgens het onderzoek van VOBN 

"Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedp/aatvloeren" blijkt dat bij een traditionele ondersteuning 

een onderslagafstand van 2,4m de goedkoopste vloer oplevert als arbeid en de breedplaattoeslag bij de 

kostenberekening betrokken worden. Aangezien de benodigde arbeid van de hulpconstructie teruggedrongen 

dient te worden in het ontwerp, zal de berekening van VOBN niet helemaal op gaan . Om een vergelijking te 

kunnen maken in deze variabele, wordt in de kostenvergelijking ook een onderslagafstand van 1 ,Bm betrokken, 

omdat dit doorgaans de minimale onderslagafstand is voor de ondersteuning van een breedplaatschiL 
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3.2.3 Diepte-indeling 

Verder is de diepte-indeling van de hulpconstructie ontworpen . Hierbij is geprobeerd om de hulpconstructie in 

één kraanbeweging te kunnen transporteren naar de volgende beuk zonder extra hijsbeweging voor extra 

materieel, zoals een "tafelliff'. 

1 . Systeemopstelling 

Deze opstelling wordt gekenmerkt door een indeling 

waarbij een grote jukafstand wordt behaald. De 

langste onderslag wordt ondersteund door drie 

steunpunten waardoor het veldmoment lager is. Het 

steunpuntmoment van de onderslag is bij een 

verdeelde belasting van 8,6kN/m2 echter toch 13kNm 

waardoor een normale badding niet meer volstaat als 

onderslag. Daarom worden aluminium liggers 

toegepast die in elkaar kunnen worden geschoven 

zodra de hulpconstructie gezakt is. Op die manier 

kunnen de jukken dicht bij elkaar geplaatst worden en 

is de kleinste transportvork (5m.) groot genoeg om 

alles in één keer te transporteren. 

2. Tafelmoten 

Deze diepte-indeling bestaat uit tafels met baddingen 

die een optredende belasting van 7kNm kunnen 

dragen. De baddingen liggen niet op één lijn, 

waardoor de moten eenvoudig tegen elkaar 

geschoven kunnen worden voor transport met een 

grote transportvork die ongeveer twee keer zo duur is 

dan de kleine transportvork. 

3. Vollediae tafel 

Hierbij wordt dezelfde indeling aangehouden als die 

met de tafelmoten. Bij deze situatie worden de moten 

echter met elkaar gekoppeld, waardoor ze in één 

beweging met behulp van de compensatiecilinder 

getransporteerd kunnen worden. 

3.2.4 Beukbreedte 

De dimensies van het referentieproject zijn hier beneden 

in figuur 3.61 nog eens te zien (Bijlage 3.7 

beukafmetingen "Hof van Egmond'ï. De overspanningen 

variëren tussen 4,5m - 5,1 m - 5,4m - 6,9m - 7 ,5m. Aan 

de hand van deze afmetingen kunnen de 

structuurontwerpen gedimensioneerd worden . Om de 

berekening van de kosten en constructieve dimensies niet 

te gecompliceerd te maken, zal de beuk die het meeste 

voorkomt en de beuk die de maatgevende belastingen 

met zich mee brengt beschouwd worden . De beuk die het 

vaakst voorkomt is deze met een breedte van 5,1 m 

(groen) De constructief maatgevende beuk is die met de 

grootste overspanning, wat betekent dat de beuk met een 

breedte van 7,5m (oranje) ook wordt beschouwd. 

4800 
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Figuur 3.58: systeem-indeling 
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Figuur 3.59: tafelmoten-indeling 
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Figuur 3.60: volledige tafel 

Figuur 3.61: beukbreedten referentieproject 
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3.3 Keuze beste structuur 

De combinaties die met de variabele juksoorten, diepte-indelingen en onderslagafstanden gemaakt worden, zijn 

de structuren die verder getoetst zullen worden. Uit deze variabelen zijn per beukbreedte 18 combinaties 

mogelijk. Daarbij moet nog verschil in de situatie met en zonder randondersteuning aangebracht worden. Een 

weergave van de mogelijke combinaties is in "bijlage 3.8 structuurcombinaties"terug te vinden. 

Haegens 
Groep Horst 

De structuren worden vergeleken aan de hand van de Kesselring-methode [Siers 2004]. Hierbij is de structuur 

die het beste voldoet aan de eisen, de meest ideale oplossing. Alvorens te beginnen met de vergelijking, worden 

de structuren getoetst aan de vaste eisen. De structuren die hier niet aan voldoen, zullen geëlimineerd worden 

uit de vergelijking. 

Het toetsen van de structuren aan de variabele eisen vindt op een andere manier plaats. Hiervoor worden eerst 

de eisen met elkaar vergeleken, zodat duidelijk wordt welke eis het meest belangrijk is. De eisen worden op die 

manier voorzien van weegfactoren die de nauwkeurigheid van de vergelijking bevorderen [Siers 2004, 99]. 

De wensen kunnen aan het einde van de vergelijking slechts een doorslaggevende rol spelen. Wanneer niet 

duidelijk is welke structuur de voorkeur heeft, zullen ze getoetst worden aan de wensen. De structuur die het 

beste uit die laatste vergelijking komt, zal dan uitgewerkt worden in de vormgevende fase. 

De volgende stappen worden achtereenvolgens uitgevoerd; 

Toetsen op vaste eisen 

~ 
Structuren die niet voldoen 

elimineren of (indien mogelijk) 

aanpassen 

~ 
Weegfactoren voor variabele 

eisen bepalen 

~ 
Structuren toetsen op variabele 

eisen 

~ 
Bij onduidelijkheid, structuren 

toetsen op wensen 

Figuur 3.62: aanpak structuurvergelijking 

Technische Universiteit Eindhoven 57 Dennis van Wegberg 



0 De ontwikkeling van een hulpconstructie die doorstempelen overbodig maakt 1111111 ~---------~ 

3.3. 1 Toetsing op vaste eisen 

Aan de vaste eisen moet door een structuur worden voldaan, om mee te mogen doen met de vergelijking. Hier 

beneden is een verantwoording opgesomd 

Vaste eisen 

A.1. De hulpconstructie moet sterk, stijf en stabiel genoeg zijn om de daarop werkende krachten op te 

kunnen vangen. 

Haegens 
Groep Horst 

A.2. De hulpconstructie moet verstelbaar zijn in hoogte, zodat een toog van 1/400Lo gecreëerd kan worden. 

A.3. De onderdelen van de hulpconstructie mogen niet zwaarder zijn dan 50kg en 25kg als deze door één 

persoon gehanteerd moet worden. 

Verantwoording 

A.1. De onderdelen waaruit de structuren opgebouwd kunnen worden, zijn allemaal 

afgeleid uit de documentatie van verhuurbedrijven. Daarom wordt ervan uitgegaan 

dat de elementen bij voldoende sterkte ook voldoende stijfheid hebben. Verder zullen 

bij elke opstelling stabiliteitschoren aangebracht worden, waardoor de hulpconstructie 

voldoet aan de eerste vaste eis. 

A.2. Elke variant zal voorzien worden van verstelbare kruiskopspindels (gaffel), 

waardoor verstelbaarheid in de hoogte ook geen probleem is. 

A.3. Uit de opsomming van de te toepasbare onderdelen in "bijlage 3.10 kosten 

structuurcombinaties"kan worden opgemaakt dat elk manueel te hanteren element 

minder weegt dan 50kg, waardoor ook aan de laatste vaste eis is voldaan. 
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Variabele eisen 

8.1. De hulpconstructie moet zo goedkoop mogelijk zijn. 

8.2. Het systeem moet verstelbaar zijn in de breedte. 

8.3. De mogelijkheid om veiligheidsmaatregelen te treffen, mogen niet verhinderd worden. 

8.4. De permanente constructie moet onaangetast blijven. 

8.5. Het systeem moet een efficiënte inzet mogelijk maken (weinig en korte inzet). 

8.6. Het systeem moet weinig arbeid met zich mee brengen. 

8.7. Arbeidsomstandigheden moeten zo goed mogelijk zijn. 

8.8. De mogelijkheid tot repetitie moet optimaal benut kunnen worden (weinig arbeid bij veel repetitie). 

8.9. Er moet zo weinig mogelijk kraantijd nodig zijn. 

8.1 0. Het systeem moet het mogelijk maken om verschillende overspanningen in één beuk te ondersteunen. 

Weegfactoren variabele eisen 

Om de vergelijking op grond van de variabele eisen nog nauwkeuriger te maken, zullen deze eerst voorzien 

worden van weegfactoren. Deze weegfactoren worden toegekend aan de hand van de Kesselring-methode 

[Si ers 2004]. Bij deze methode worden de eisen met elkaar vergeleken en krijgt de eis die belangrijker is telkens 

een punt, waardoor het aantal punten het belang van de eis weergeeft. De score is echter niet meteen de 

weegfactor van de eis, omdat de scores ver uit elkaar kunnen liggen, zal dit te grote gevolgen hebben voor een 

latere structuurvergelijking. Daarom worden de scores als volgt geconverteerd naar weegfactoren (tabel 3.2a). 

Tabel 3.2a: converteren van score tot weegfactor 

Tabel 3.2b: toekenning weegfactoren aan variabele eisen 

De meest belangrijke eis die gesteld wordt, is dat het systeem veilig moet zijn. Een voorbeeld van een 

veiligheidsmaatregel is het laten staan van randbeveiliging tijdens de werkzaamheden. Als het systeem uit de 

beuk getransporteerd moet worden, is dit bij voorkeur mogelijk zonder demontage van de randbeveiliging. 

Naast de veiligheid is het van belang dat de kosten van het systeem zo laag mogelijk zijn. Er moet ten slotte een 

besparing van de doorstempelkosten mogelijk zijn. Om de kostenvermindering gemakkelijker mogelijk te maken 

is de eis van arbeidsvermindering gesteld, die ook een hoog belang heeft in de vergelijking. De meest goedkope 

oplossing is echter niet altijd de beste, omdat de andere eisen ook een rol spelen. 

Naast de voornaamste eisen zijn efficiëntie, flexibiliteit en arbeidsomstandigheden van belang. Deze eisen 

kunnen nog een omslaggevende functie hebben in de vergelijking. De eisen die daarna komen, hebben een zo 

lage score, dat ze slechts een sturende functie hebben. 

Technische Universiteit Eindhoven 59 Dennis van Wegberg 



~ De ontwikkeling van een hulpconstructie die doorstempelen overbodig maakt ~ ~--------~ 

3.3.2 Constructieve belasting 

Voordat de kosten van de onderdelen in het systeem bepaald kunnen worden, zal nagegaan worden hoe groot 

de belasting op elk onderdeel is. Dit is namelijk bepalend voor de dimensies en dus ook voor de kosten van het 

systeem. 

Voor de vergelijking van de structuren wordt de belasting van de situatie met de betonnen wandcyclus 

aangehouden (8,6kN/m2
) . Als het systeem eenmaal vormgegeven is, kan bepaald worden wat de 

dimensienering moet zijn bij een hogere belasting. 

Haegens 
Qoep Horst 

Aan de hand van het constructieve rekenprogramma "Matrixframe 4.1" zijn de staafbelastingen van de 

verschillende ondersteuningsvarianten bepaald. Voor een uitgebreide weergave van deze bevindingen wordt 

verwezen naar "bijlage 3.9 Constructieve belasting structuurcombinaties ". De belastingen van de "ligger op 

geleider" worden afgeleid van de "ligger op poten", omdat het hier om dezelfde !jgg.§! met dezelfde staafkrachten 

gaat. 

Naar aanleiding van een bespreking met Dhr. J. Söhngen, Sales manager Peri werd constructieve en 

economische informatie over het aanbod van Peri opgedaan. Het systeem is dan ook zo veel mogelijk 

opgebouwd uit dit aanbod, zodat concreet vastgesteld kan worden hoe grof het systeem gedimensioneerd moet 

worden en wat dan de kosten zijn van een dergelijke structuur. Aan de hand van de staafkrachten werd bepaald 

welke onderdelen van Peri voldoen aan de constructieve eis. 

In het voorbeeld is de manier van werken 

uitgelegd die voor elke staaf is herhaald. 

Staaf 16 krijgt bij B.G.2 een belasting van 

70kN te voortduren. Bij een hoogte van 2,4m 

(vrije hoogte - hoogte onderslag) zijn de 

"Multiprop 350" en 

"zware last spindel SLS 140/240" 

sterk genoeg om in te zetten . De "zware last 

spindel" is echter goedkoper, waardoor deze 

in de opbouw van dit juk wordt ingezet. 

Voor B.G.1 is de belasting echter hoger en 

zal een "zware last spindel 200/300" ingezet 

moeten worden. 

Voorbeeld: 

"Ligger op poten": belastingen bij onderslagafstand 2400mm. 

BG2: belasting bij 2100mm h.o.h. afstand jukken (tafel-indeling) 

42.00 42.00 

22.00 .00 

Mmax xMmax -Me x-MO x-MO 170 Vb Vmax Ve 

0.00 0..000 0.000 0.00 0.00 

Figuur 3.64: voorbeeld onderdeelkeuze 
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3.3.3 Kosten 

De kosten worden bepaald voor alle combinaties die met elkaar vergeleken moeten worden. De gegevens die 

hiervoor nodig zijn, worden afgeleid van het onderstaande productieschema (figuur 3.65) en van de gegevens 

die door Peri zijn verstrekt. 

Bij het opstellen van het productieschema werd ervan uitgegaan dat een bouwblok in twee delen gestort kan 

worden, waardoor de hulpconstructie per 4 dagen rouleert en daarmee een hoog bouwtempo bereikt wordt. 

code "~ zonoer Inzet: 16 beuken, 3 ploegen, 4dgm 
werl<bare dagen 

Haegens 
G"oep Horst 

2 ai •I s 6 ' gi ro 1'11 12 l •l l !< 15. l "i rr tsl •• 20 I ztl 22 i» z•!"" I26IV j 28 I,. !!0 

~n I i 

RuwbouW blol< 1 31 

A vloercyclus laag 1 11 l ~ -

A.l -.........ng~ 1 !fo· • J\.2 ·-loggozl 1 

A.3 w_..-,g~ 5 -A.4 ..--.. - ongon 5 - i 

A.5 '"""' boi1J1Iiclll mokm 5 - ri A.6 lxiton statriil'l 1 ~. ! r-
A.: .2 .... ---*'u ._ijclnol 1 ~~ ~2 •. 
B kollwntol_,w~IM;l 2 5 

c bol......., w..-.dcycUo IGg 2 5 
·c i 

A vk>ercyclus laag 2 11 

A vloe<cyclus laag 3 11 l< 
A vloercyclus laag 4 11 I ~ 

A vloercyclus laag 5 11 i '--- L-L I ....... .......... 
Figuur 3.65: productieschema als referentie kostenopbouw 

Af te leiden gegevens: 

Inzet: 

Hergebruik: 

Ontkisten: 

Cyclus: 

Huurperiode: 

1. Huurkosten 

16 beuken (één bouwlaag) 

5 keer 

4 dagen na stort 

5 dagen 

30 dagen 

Voor elke variant zijn de huurkosten bepaald aan de hand van gegevens die bij Peri zijn gewonnen. Hiervoor 

wordt een huurmarge van 3% op de nieuwprijs aangehouden voor de eerste 30 dagen (vaste prijs). Voor elke 

dag later wordt per dag 0,2% van de nieuwprijs geteld (variabele toeslag). Voor defect materieel wordt een 

gemiddelde van 1% van de nieuwprijs aangehouden als vaste toeslag. 

Prijslijst toegepaste onderdelen PERI 
Yaste prijs jhuur Urn 30dgnl 

variabele toeslag Jhuur/dag r>a 30dgnl 
kosten voor defecten 

huur ldagen) 

huurkosten volgens prijstabellen Peri bekistingen 

onderdeel 

Drager GT 24 L = 330 
Drager GT 24 L "" 360 
Drager GT 24 L = 390 
Drager GT 24 L= 420 
0raee GT 24 L- 640 
GT24 koppe'-'g 
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kg 

Hl,5 
21.2 

23 
24.8 
31.9 
72 

cap eh 

7 kNm 
7 hNrn 
7 I<Nm 

7 kNm 
7 kNm 

nieuwprijs eh vast var. prijs 

f 55,70 ., f 1,67 € 
€ 60,9() at € 1,82 € 
€ 85,90 si € 1,98 f 

€ 71.00 I € 2, 13 € 
E 91 ,30 st ( 2,74 f 

€ 62,40 SI € 1,87 f 

61 

30 dgn 
0 dgn 

tolaal/st 

€ 1.89 
€ 1.114 
€ 2.00 
€ 2,15 
€ 2.n 
E 1,89 

Figuur 3.66: fragment huurkosten 
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Van alle onderdelen die niet door Peri verhuurd worden, zijn de kosten zelf bepaald met behulp van de 

onderstaande formule [Aidenberg 2008): 

[~~~~-~~-~~~~~t-~~-~--1-~-~~-~~~~~~~~~-:-~~-0~~~~-~-~~~~~-t~~)- J I 220 werkdagen = huurkosten per dag 

5 jaar * 60% bezetting 

Hierin zijn kosten voor onderhoud, inflatie en bezettingsgraad verwerkt over een gebruik van 5 jaar met daarin 

220 werkdagen. 

Voor een overzicht van de huurkosten per 30 dagen kan "bijlage 3.10 Kosten structuurcombinaties" 

geraadpleegd worden. 

2. Arbeidskosten 

De arbeidkosten zijn bepaald met behulp van arbeidsnormen van soortgelijke ondersteuningsmetheden waarbij 

vooral gekeken is naar de wijze van be-en ontkisten. 

Tabel 3.3: be-en ontkistingsnormen 

Be- ontkistrngsnormen 

r -,. · ' ·- ~~-- · · · ·- 11 "· .. ,._,;~. ~ c-- --- ,, -- '!0.~!;:., I 

l-~-----~ =-=------~-~---'~[_.~ 
Volledige tafel Volle tunnel 0,09 

Tafelmoten Tunnelmoten 0,09 

Systeem Systeemondersteuning (Safe) 0,10 

Verder is voor de montage en demontage van het systeem een norm van 0,08mu/m2 aangehouden die ook 

toegepast wordt voor de montage en demontage van een traditionele tafelbekisting [Aidenberg 2008). 

De normen worden vermenigvuldigd met een manurentarief van € 36,20 dat ook werd toegepast in de 

werkbegroting van het referentieproject. 

3. Aankoopkosten 

De kosten van het te ontwikkelen systeem berusten bij voorkeur volledig op huurkosten. Toch moeten er 

aankoopkosten in kaart gebracht worden voor de breedplaatschil die duurder wordt naarmate de 

onderslagafstand groter is [VOBN 2006). 

Uit het onderzoek van VOBN naar de optimalisatiemogelijkheden van tijdelijke ondersteuning bij 

breedplaatvloeren, werden toeslagen aangehouden die werden gesteld door enkele breedplaatleveranciers. De 

toeslagen voor een vloer van 250mm werden afgeleid met behulp van rechtlijnige interpolatie, omdat deze 

vloerdikte niet in het onderzoek van VOBN betrokken was. In tabel 3.4 zijn de toegepaste toeslagen opgesomd. 

Tabel 3.4: toeslag breedplaatkosten 

breedptaauoeslag onderslagalstand [mm] 

~~-- =-=---=-=--= ::..=-=--=----=·L=-'~:-<=-::-11 1-~--=,·;;._,;-::- J -::~~~~- -r -~c -~·- ·-:~r~- \,=-~~:: _j 
toeslag [€/m2], 230mm. 

toeslag [€/m2], 250mm. 

toeslag (€/m2], 280mm. 

€ -

€ 0,32 

€ 0,80 

€ 0,47 

€ 0,68 

€ 1,00 

€ 0,93 

€ 1,13 

€ 1,44 

€ 1,25 

€ 1,33 

€ 1,44 

€ 2,07 

€ 2,17 

€ 2,32 

Voor de opbouw van de totale structuurkosten kosten kan "bijlage 3.10 Kosten structuurcombinaties " 

geraadpleegd worden. 
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Conclusie uit kostenvergelijking 

Als alle kosten met elkaar gecombineerd worden, ontstaan vier grafieken: 

Ondersteuningcombinaties beuk van 7500mm met randondersteuning 

Ondersteuningcombinaties beuk van 51 OOmm met randondersteuning 

Ondersteuningcombinaties beuk van 7500mm zonder randondersteuning 

Ondersteuningcombinaties beuk van 51 OOmm zonder randondersteuning 

Hier beneden is één van deze grafieken weergegeven met de bijbehorende tabel die de samenstelling van de 

combinaties aangeeft. De nummering van de combinaties is terug te vinden in de grafiek. 

Tabel 3.5: opbouw structuurcombinaties 

Ge- Po- di- Ge- Po- di- Ge- Po- di- Ge- Po- di- Ge- Po- di- Ge- Po- di-

leider ten reet leider ten reet leider ten reet leider ten reet leider ten reet leider ten reet 

2 3 4 

€ 700,00 
€ 650,00 
€ 600,00 
€ 550,00 
€ 500,00 

~ € 450,00 
~ € 400,00 
c: € 350,00 
Q> € 300,00 
iii € 250,00 
~ € 200,00 

€ 150,00 
€ 100,00 

€ 50,00 
€-

5 6 7 8 9 10 11 12 

Koste nopbouw onders teuning-com blnaties 
bij beuk 7500 met randondersteuning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

combinatie 

13 14 15 16 

o aankoopkostenl beuk 

o arbeidkas ten; beuk 

• huurkosten/ beuk 

Figuur 3.67: kostenopbouw structuurcombinaties 

17 18 

Uit de vergelijking van de hulpconstructies voor een beukbreedte van 7500mm met randondersteuning, blijkt dat 

combinatie 5 de meest voordelige is. Deze combinatie bestaat uit: 

ligger op poten 

tafelmoten als diepte-indeling 

vijf onderslagen 

Op het gebied van kosten is dit dus de meest voordelige optie met betrekking tot de gestelde parameters. 

Voor de rest van de grafieken wordt verwezen naar "bijlage 3. 10.5 kostencombinaties met randondersteuning en 

3. 10.6 kostencombinaties zonder randondersteuning". Deze grafieken worden in de structuurvergelijking ook 

aangehouden voor de vergelijking met betrekking tot de economische eis. 
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3.3.4 Toetsing situatie met randondersteuning 

Om het overzicht te behouden, zullen de varianten per onderdeel met elkaar vergeleken worden . Er zullen dus 

drie vergelijkingen gemaakt worden, te weten die tussen de jukken, de diepte-indeling en het aantal 

onderslagen. Als een onderdeel is afgerond wordt beste variant vastgezet en daarmee doorgegaan naar het 

volgende onderdeel. Deze vergelijkingen worden gedaan voor de situatie met- en zonder randondersteuning . 

Uitleg vergelijkingsprocedure 

De score bestaat telkens uit een score van 1, 2 of 3 vermenigvuldigd met de vastgestelde weegfactor (pagina 

59). Hoe lager de score, des te slechter is de structuur. Uiteindelijk wordt onderaan in de tabel een opsomming 

gemaakt van de totaalscore die vergeleken wordt met de ideale totaalscore. Op die manier kan het percentage 

van het aantal behaalde punten bepaald worden voor een duidelijk overzicht van de verhouding tussen de 

structuren. 

De meetbare eisen zoals "weinig kosten", "weinig arbeid" en "weinig kraantijd" zijn uitgezet in de 

kostenvergelijking die hieraan vooraf ging en worden aan de hand van deze gegevens met elkaar vergeleken 

("bijlage 3.10 Kosten structuurcombinaties"). De eisen die minder goed meetbaar zijn , worden naar inzicht van 

de ontwerper met elkaar vergeleken op voorwaarde dat hier telkens een beargumentering aan ten grondslag ligt. 

1. Toetsing juksoorten 

De juksoorten die met elkaar vergeleken worden zijn in figuur 3.68 weergegeven. 

Tabel 3.6: toetsing juksoorten met randondersteuning 

Uit de voorgaande vergelijking blijkt dat de "ligger op poten" het meest voldoet aan de gestelde eisen. De "ligger 

op geleider" heelt het meeste moeten inboeten op de hoge kosten, het lage gemak in verstelbaarheid en de 

hoeveelheid arbeid die het systeem vraagt. 

De "directe ondersteuning" laat de meeste punten vallen op de kosten en efficiëntie van het systeem. Het is 

namelijk zo dat stutten de hoogste kosten met zich mee brengen en dit systeem voornamelijk hieruit bestaat. 

Daarbij vangen de middelste stutten de grootste belasting op terwijl ze ook nog het langst zijn , waardoor ze erg 

zwaar uitgevoerd moeten worden. Dit is duur en geeft slechte arbeidsomstandigheden . 

,~ ~I 
i i i I 

i 
I 

i i 
2400 [, 2100 I, 
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2. Toetsing diepte-indeling 

Met deze uitkomst is al één van de variaties vastgesteld en zullen de komende vergelijkingen in combinatie met 

de "ligger op poten" gemaakt worden. De toetsing vindt weer plaats aan de hand van de gegevens uit de 

kostenvergelijking ("bijlage 3.10 Kosten structuurcombinaties''). 

Uit de vergelijking van de diepte-indeling kan 4800 5400 4800 

geconcludeerd worden, dat de "tafelmoten" het meest 1000 1\ 0 0 270~~0--t- 2700 2; 700 1 100 t OOO 

voldoen aan de gestelde eisen. De systeem-indeling 

scoort wel goed op "efficiëntie", maar levert veel CÎ 

i\ punten in op "kosten" en "arbeidsomstandigheden" I omdat de elementen zwaarder gedimensioneerd 

moeten worden. 

De varianten "tafelmoten" en "volledige tafel" gaan 
136oo 

ongeveer gelijk op met elkaar. De volledige tafellevert 

echter punten in op efficiëntie omdat deze een duur 

transportsysteem nodig heeft. Verder is het niet 
5400 4:l00 5400 

mogelijk om met een "volledige tafel" verschillende 
1000 1250 2 100 2100 2100 2100 2100 ! 1250 1000 

beukbreedtes in één keer te ondersteunen, wat toch 

een nadeel is in de woningbouw. Daarbij is de 

lH ' ' • ·. '1 

·:~ 
t l; 

hoeveelheid benodigde kraantijd van het volledige 

tafelsysteem ook nadelig en zal dit systeem dus ook 

afvallen. 
13.000 

5400 4200 5400 

T 
1000 1252 2100 2100 2100 I 2100 I 21 00 1 250 1000 

13000 

Figuur 3.69: de drie diepte-indelingen 
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3. Toetsing aantal onderslagen 

Ook hier zal de toetsing plaatsvinden aan de hand van de gegevens uit de kostenvergelijking ("bijlage 3. 10 

Kosten structuurcombinaties 'ï . Aangezien de "ligger op poten" de vastgestelde keuze is in de juksoorten, wordt 

de verstelbaarheid in de breedte verzorgd door het middenstuk van de ligger. 

Tabel 3.8: toetsing aantal onderslagen met randondersteuning 

Een oneven aantal onderslagen zorgt voor een belasting in het midden van de ligger, waardoor deze verstevigd 

moet worden met extra elementen of een vergroting van de liggerdimensies, wat de verstelbaarheid nietten 

goede komt. 

Verder is het van belang om te weten dat de kosten van de breedplaatschil ook een doorslaggevende factor 

hebben. Hoe kleiner het aantal onderslagen, des te hoger zijn de kosten van de schil. 

Het aantal van 3 en 5 onderslagen scoren wisselend zeer goed of zeer slecht. Het aantal van 4 onderslagen 

scoort erg goed op de verstelbaarheid en gemiddeld op andere cruciale punten waardoor deze variant toch als 

sterkste uit de vergelijking komt. 

300 2400 2 100 
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2400 300 
; I 

I 
150 -1 

150 1800 
1• 

1800 

1800 

1200 1800 150 

1800 1800 150 

Figuur 3. 70: 3, 4 en 5 onderslagen bij beuken van 51 OOmm en 7500mm 
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3.3.5 Toetsing situatie zonder randondersteuning 

Voor de situatie met randondersteuning is de combinatie "ligger op poten met een tafelmoten-indeling en 4 

onderslagen"de meest voordelige oplossing. In "bijlage 3.11: Structuurvergelijking voor hulpconstructie met 

randondersteuning"is nog eens zo'n zelfde vergelijking terug te vinden voor de situatie zonder 

randondersteuning. Hierbij komt de juksoort "directe onderslagondersteuning" ook erg gunstig naar voren en 

behaalt eenzelfde score als de "ligger op poten" ("bijlage 3.8 Structuurcombinaties-jukken zonder 

randondersteuning"). Dit komt doordat de directe ondersteuning in dit geval twee stutten kan missen in verband 

met het lage aantal onderslagen. Daarbij levert de "ligger op poten" iets in op "efficiën!lie" en blijft de "directe 

ondersteuning" moeilijk verstelbaar, omdat de stutten moeten zorgen voor de verstelling in de hoogte en breedte. 

Aangezien in de juksoorten een gelijkspel is ontstaan, zullen de twee beste varianten getoetst worden op de 

wensen. 

Wensen 

C.1. De hulpconstructie moet een geïntegreerde steigervoorziening hebben. 

C.2. De hulpconstructie moet een valbeveiliging kunnen bevatten. 

C.3. De hulpconstructie moet een uniek product zijn waar het verhuurbedrijf zich mee kan profileren. 

~ tst 1~1 
300 .~J 2400 ,l 2100 .. l 2400 ,l.l'300 300 '1"·1' 2250 j, 2400 j. 2250 ~· ," 300 

Figuur 3. 71: twee beste juksoorten zonder randondersteuning 

3.3.6 Meest voordelige structuur 

Van deze wensen is de valbeveiliging moeilijk in te vullen bij beide varianten. Ze zijn ook beide uniek in de 

woningbouw, waardoor de benodigde steigervoorziening een doorslaggevende rol heeft De "ligger op poten" 

geeft de mogelijkheid om aan de kop van de beuk extra balken te plaatsen voor de steiger. De "directe onderslag 

ondersteuning" geeft deze mogelijkheid niet en maakt het vrijwel onmogelijk om een beukbrede steiger te 

dragen. Daarom wordt voor de situatie zonder randondersteuning ook de ligger op poten aangehouden als 

meest gunstige variant. 

De diepte-indeling en aantal onderslagen is weer een uitgemaakte zaak en hierbij wordt dezelfde keuze gemaakt 

als bij de situatie met randondersteuning ("bijlage 3.8 Structuurcombinaties -jukken zonder randondersteuning'ï. 

5400 

1000 1250 2100 
I 

300 2400 -+1- 2100 2400 300 

4200 

2100 2100 2100 

13000 

5400 
I 

2100 1250 1000 

I 
I 

Figuur 3. 72: meest voordelige structuur "ligger op poten met tafelmoten en 4 onderslagen" 
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Vormgevende fase 

4.1 Zoeken naar mogelijke uitvoeringen 

4.2 Alternatief voor kortere inzet 

4.3 Kosten nieuwe hulpconstructie 

Haegens 
Q-oep 1-klrst 

4.4 Definitief proces "vrijdragende tijdelijke" ondersteuning 

4.5 Alternatieve betonmix 

4.6 Alternatief voor meer flexibiliteit 
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Vormgevende fase 

In de werkwijzebepalende fase is allereerst een grove structuur bedacht 
die later dieper wordt uitgewerkt bij de functie "ondersteunen", die tevens 

de voornaamste functie is van het te ontwerpen systeem. In de 

vormgevende fase worden de andere functies ook dieper uitgewerkt. 

De functies die door het ondersteuningsysteem vervuld moeten worden 

zijn, op hettransport na, allemaal verwerkt in de hulpconstructie. 

Aangezien het verticale transport verzorgd wordt door bestaand 

hijsmaterieel, hoeft deze verder niet vormgegeven te worden. Daarnaast is 

het nodig om de volgende onderdelen te detailleren. 

Horizontaaltransportmiddel 

o positioneringsmogelijkheid 

Hulpconstructie 

o Ontkistingsmechanisme 

o Verticale stelmogelijkheid 

o Stabiliteitselement 

Verder zal nog gezocht worden naar een verbetering van de onderslagen, 

waardoor deze te verkorten zijn maar toch hun draagkracht behouden, 

zodat het systeem nog flexibeler wordt en in meer situaties inzetbaar is. 

Ook moet opgemerkt worden dat de gekozen methoden nog ter discussie 

mogen worden gesteld. 

Figuur 4. 1: model meest voordelige structuur 
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Tabel 4.1 : deelontwerpen beste 

structuur 
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4.1 Zoeken naar mogelijke uitvoeringen 

Welke mogelijkheden zijn er om de deelontwerpen per functie in de aangenomen structuur op te nemen? 

4.1.1 Ontkisten 

Voor het entkisten is in de werkwijzebepalende fase de keuze gevallen op de 

ontkistingspen. Deze methode van entkisten werkt snel en wordt tegenwoordig 

voornamelijk bij stempels toegepast. Een nadeel is echter dat de binnenbuis van de 

stempel handmatig hoog gehouden moet worden om de pen aan te brengen . Bij de 

ontworpen structuur is het echter te zwaar om handmatig de binnenbuis hoog te 

houden, omdat een vierde van de hulpconstructie hierop steunt (140kg){tabel4.2 

gewicht tafelmoot). Daarom moet de ontkistingspen in een ander onderdeel 

aangebracht worden . 
Tabel4.2 gewicht tafelmoot 

Gewicht per tafelmoot 
=-·-·.- .-~ ... -- I .• -'I,-. - -·.-' . ~ :,. -... ~ ... 
~ ---·-

- -~- --" __ · ~--bI - - ~ - - . - -- - = .... ~·- -

prim. ligger k60'40 st 103,74 2 207 

tussensteun UNP80 st 8,64 4 35 

stabiliteitstaaf k40' 40*3,2 m 3,64 4 15 

Spanstaal OW 20 m 2,56 15,6 40 

kruiskopspindel TA 38-70/50 st 7,69 8 62 

Drager GT 24 L = 420 st 24,8 4 99 

stabiliteitsraam 201,5 st 11 ,6 2 23 

MULTIPROP 250 (145-250) st 19,7 4 79 

totaal/moot 559 

Figuur4.2: 

snelon/kis/inasoen 

... :--· ~·;: -
~ .:::_______·--

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

Om de "ontkistingspen" functioneel te laten zijn, moet deze aangebracht worden in een onderdeel dat 

voornamelijk met druk of trekspanning belast wordt. Daarbij mag de ontkistingspen bij voorkeur niet te hoog 

zitten in verband met de bereikbaarheid. Een aannemelijke plaats om de ontkistingspen aan te brengen is de 

verbinding tussen de "spankabels" en het "tussensteunpunt". Zo hoeft niets gedaan te worden aan de 

onderdelen zelf, maar is een toevoeging aan het systeem voldoende. 

Om de spanning van de kabels af te halen is een metalen blokje in de vorm van een ''wig met een slobgat" 

ontworpen (figuur 4.3a) . Deze dient men tussen het UNP en de wartelmoeren te plaatsen. Om de oppervlakten 

recht te houden wordt een ander wigvormig blokje tegen de ''wig met slobgat" geplaatst. 

Als men de wig losslaat, zal de spanning op de kabels verminderen en zal het eenvoudiger worden om de 

stutten omlaag te draaien met behulp van doorgaande schroefdraad in de stempels. Voordat de constructie weer 

op spanning staat, wordt het blokje terug op zijn plaats gezet. 

Om de wig te kunnen borgen tijdens de inzet, wordt deze voorzien van een ronde achterkant, zodat de wig 

omlaag geslagen kan worden nadat deze weer op zijn plaats zit (figuur 4.3c) 

Figuur 4.3a: koppeling met 

ontkistingswig 
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Figuur 4.3b: koppeling zonder 

ontkistingswig 
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Figuur 4.3c: geborgde 

ontkistingswig 
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4.1.2 Horizontaal transport 

Uit de combinatie van deelontwerpen blijkt dat het horizontaal transport vastgesteld 

was op ''wielen" en gedeeltelijk met de "transportvork". Nu is het mogelijk om elke 

poot van de hulpconstructie te voorzien van wielen die men omhoog en omlaag kan 

draaien . De tweede optie is het los houden van vier wielen die alleen ten tijde van de 

verplaatsing aan de stutten bevestigd worden met een eenvoudige pen-gat

verbinding. Hierdoor kost het bevestigen niet veel arbeid, maar worden de huurkosten 

wel gereduceerd. 

Het materieel dat aan deze eisen voldoet is het QUATIRO transportwiel van Peri, dat 

oorspronkelijk bedoeld is voor kolombekistingen. Dit wiel wordt aan de bekisting 

bevestigd als de hendel omhoog staat. Na de bevestiging zal de bekisting 20mm van 

de grond worden getild als de hendel omlaag wordt gebracht. 

Het is de bedoeling dat het wiel bevestigd wordt aan de stutten die de hulpconstructie 

dragen. Daarom is het nodig om de stutten van een stempelvoet te voorzien , waar 

het wiel aan gekoppeld kan worden. 

De vraag is echter of deze wielen vast of los van de constructie gehouden moeten 

worden . De keuze wordt gemaakt aan de hand van een vergelijking op grond van 

voor- en nadelen (tabel4.3). Hiervoor wordt eerst het kostenverschil bepaald (figuur 

4.5 kostenverschil wielen vast of los). Hiervoor zijn de volgende parameters 

aangehouden: 

Inzet: 16 beuken met 8 wielen per beuk. 

Wielen los en vast maken kost 8 manminuten per beuk (schatting) . 

Indien los wiel toegepast wordt, moet toch een extra koppelstuk onder de 

stempel. 

Haegens 
G-oep Horst 

Huurkosten zwenkwiel € 4,61 per 30 dagen 

Huurkosten stempelvoet MP50 € 1 ,54 per 30 dagen Figuur 4.4: Ouattro zwenkwiel van Peri 

Uit de grafiek blijkt, dat het verbonden houden van de wielen aan de hulpconstructie constante kosten vraagt, 

ongeacht het aantal beuken dat gemaakt moet worden. Aangezien het los houden van de wielen ook arbeid met 

zich mee brengt, variëren de kosten van deze optie per aantal beuken dat gemaakt wordt. Het omslagpunt van 

deze kosten zit iets boven de vervaardiging van 80 beuken, terwijl het referentieproject 80 beuken telt. 

€ 800.00 

€ 700.00 

0 €600.00 
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€ 300,00 
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€ -

keuze zwenkwielen vast of los 
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l- als los materieel 1 
- permanent verbonden 

Figuur 4.5: Kostenverschil wielen vast of los 
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Een verdere vergelijking levert tabel 4.3 op met voor- en nadelen per optie. 

Tabel 4.3 Voor- en nadelen zwenkwielen los of vast 

Zwenkwielen vast Zwenkwielen los 

• Betere arbeidsomstandigheden in verband + • Wiel handmatig naar volgende beuk verplaatsen 

met verplaatsen van de wielen. is niet ergonomisch verantwoord (±1 Okg). 

• Niet mogelijk om wielen te vergeten + • Omslachtig proces. 

(minder kans op processtagnatie). • Hogere kosten bij hoog aantal beuken 

• Lage kosten bij een hoog aantal beuken. + 

• Hogere kosten bij laag aantal beuken. - • Lage kosten bij laag aantal beuken 

Het kostenverschil is niet maatgevend, omdat het verschil niet eenduidig is. Voor een 

project met een groot aantal beuken is het goedkoper om de wielen aan de constructie 

bevestigd te laten. Bij een laag aantal beuken is dit omgekeerd. De doorslaggevende 

factor zijn echter de arbeidsomstandigheden die beter worden als de wielen aan de 

hulpconstructie gekoppeld blijven. Verder komt het vastlaten van de wielen de voortgang 

van het proces ten goede. 

Figuur 4.6: 

vaste 

zwenkwielen 

-

-

-

+ 
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4.1.3 Verticaal transport 

De tafelmoten zijn zo ontworpen, dat deze tegen elkaar gereden kunnen worden op het moment dat deze naar 

de volgende beuk gehesen moeten worden. 

Haegens 
Qoep Horst 

De transportvorken van Peri hebben een lengte van 8,0m. Als de tafels tegen elkaar aan geschoven zijn, hebben 

ze (exclusief steiger) een diepte van 6,66m. Als 1 m voor de steiger wordt geteld, kan de hulpconstructie nog 

steeds met deze vork worden getild. 
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Fiauur 4. 7: tafelmoten in elkaar aeschoven Figuur 4. 8: transportvork Peri 

De vork zal echter wel breder gemaakt moeten worden, omdat de lepels meer dan 2,1 m uit elkaar moeten staan. 

Dit is noodzakelijk in verband met de doorbuiging van de hulpconstructie tijdens het transport. De hulpconstructie 

is namelijk ontworpen voor een doorbuiging naar beneden. Een doorbuiging naar boven zorgt voor een 

drukbelasting op de spankabels, die dit niet kunnen verdragen (figuur 4.9 en 4.10). 

Fiauur 4.9: doorbuiaina naar boven Fiauur 4. 10: daarbuiaina naar beneden 

4.1.4 Horizontaal positioneren 

De zwenkwielen maken het mogelijk de hulpconstructie in twee richtingen te 

verplaatsen. De tafelmoten worden in beide richtingen tegen een wand geplaatst 

(gedwongen). Als de kopgevel nog niet gesloten is, wordt de kopse kant van de 

dragende wand als referentielijn aangehouden. Vanuit hier wordt een lijn getrokken op 

een afstand van 1 ,25m evenwijdig aan de kop van de beuk, waar het eerste juk op 

geplaatst wordt door middel van stellen. Het positioneren verloopt dus niet volledig 

gedwongen, maar omdat de positie van de hulpconstructie slechts tijdelijk is, heeft 

deze een grote tolerantie en zal daarom weinig tijd voor het stellen nodig zijn. 

Technische Universiteit Eindhoven 

Figuur 4.11: referentielijn op 1,25m 
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4.1.5 Verticale stelmogelijkheid 

Door de verticale stelmogelijkheid is het mogelijk de onderslagen op de juiste hoogte 

te krijgen . Ten eerste moet hiervoor de primaire ligger op een hoogte gedraaid 

worden, waarbij de onderslagen ongeveer goed liggen . Later moeten deze 

onderslagen afzonderlijk van elkaar op de juiste hoogte gedraaid kunnen worden in 

verband met de vereiste toog in de schil van 1/400Lo (Lo = overspanninglengte). 

Primaire stelmogelijkheid 

Op de traditionele manier wordt elke stempel afzonderlijk van elkaar op de 

gewenste hoogte gedraaid met behulp van een schroefmoL Ook hier geldt weer 

dat de traditionele schroefmof werkt met een pen die eerst handmatig geplaatst 

moet worden, terwijl de binnenbuis met één hand omhoog wordt gehouden. De 

stempels zijn de enige onderdelen die contact maken met de vloer, waardoor deze 

ook als enige de primaire stelmogelijkheid kunnen verzorgen. De eigen belasting 

van de hulpconstructie op de stempel is te hoog om het stellen op de traditionele 

wijze aan te houden. Daarom worden hiervoor de Multipraps van Peri gebruikt. 

"Deze stempel kan handmatig versteld worden tot een belasting van BOkN" 

(citaat Dhr. J. Sohngen 29-09-2010) en de binnenbuis hoeft hierbij niet 

handmatig omhoog gehouden te worden. 

Secundaire stelmogelijkheid 

Figuur 4.12: schroefmof 

aanstemoei 

Figuur 4.13: schroefmof 

met doorgaande 

schroefdraad 

Als de ligger op hoogte is gedraaid door middel van de stempels, moeten de onderslagen nog op de juiste 

hoogte komen. Dit kan gedaan worden door het stellen van "kruiskopspindels" die van onderuit bereikbaar zijn 

en eenvoudig met een steeksleutel of ratel versteld kunnen worden . 

Figuur 4. 14: 

kruiskopspindel Peri 

Figuur 4.15: 

kruiskopspindel in 

ontwerp 

Haegens 
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4.1.6 Stabiliteitsvoorzieningen 

Er moet stabiliteit bestaan in de vijf vlakken van de 

hulpconstructie, te weten; 

Twee zijvlakken 

Voor- en achterkant 

Bovenkant 

Om deze voorziening niet te veel arbeid te laten 

kosten, worden zo weinig mogelijk afzonderlijke 

onderdelen toegepast. 

Zijvlakken 

De zijvlakken kunnen eenvoudig gestabiliseerd 

worden door middel van de uitstijvingselementen 

MRK van Peri welke zonder aanpassing gemonteerd 

kunnen worden aan de stempels die worden toegepast. 

Figuur 4. 17: koppeling 

uitstijvingselement MRK 

Voor- en achterkant 

Figuur 4.16: tafelmoot met 

vijf stabiele vlakken 

Figuur 4.18: 

Uitstijvingselement in ontwerp 

In de breedte van de beuk moet de verbinding van de stempels met de primaire ligger gestabiliseerd worden. Bij 

het ontwerpen van deze stabilisering werd erop gelet dat de stempels nog naar binnen geklapt moeten worden, 

zodat de volledige constructie over een borstwering of randbeveiliging gehesen kan worden. 

Voor deze beweging is de tafelzwenkkop van Peri in overweging genomen. Deze zwenkkop is hier niet 

toereikend, omdat deze niet voor stabiliteit zorgt. Bovendien kan de stempel hierin alleen loodrecht op de ligger 

geplaatst worden, terwijl een schuinstand van de stempel ook nodig kan zijn in verband met de variabel 

beukbreedtes. 

Haegens 
G"oep Horst 

Hier is gekozen voor een verstelbaar kokerprofiel dat gefixeerd wordt door een pen-gat-verbinding. Als de tafel in 

de kraan hangt, kunnen twee personen de stempels (per twee) inklappen en tijdelijk fixeren met die zelfde 

verbinding tot de tafel op de plaats van bestemming komt. 

Figuur4.19: tafelzwenkkop Figuur 4.20: stabiliteitskoker aan stempel 
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Bovenkant 

Voor de bovenkant van de hulpconstructie is overwogen om afzonderlijke liggers en spanstaal toe te passen 

waarmee een stabiel kruis gecreëerd kan worden. Inzichtelijker wijze werd echter bepaald, dat deze methode te 

veel arbeid met zich mee brengt. Er is gekozen voor eenzelfde element als dat van de zijvlakken. Hier moet het 

element echter verbonden worden met de primaire ligger die een andere profilering heeft dan de stempels. Om 

de verbinding mogelijk te maken, wordt de "rozetmethode" toegepast. Deze koppeling moet dan bij de primaire 

ligger geïntegreerd worden, waardoor het stabiliteitselement eenvoudig aan de ligger "geklikt" kan worden . 

Figuur 4.21 : stabiliteitselement in horizontaal vlak van 

hulpconstructie 

Stabiliteit kalkzandstenen wanden 

Figuur 4.22: rozet 

www.oeri.nl 

Nu de stabiliteit van de hulpconstructie is beschreven, rest nog een beschrijving over de stabiliteit van de 

wanden . Betonnen wanden hebben van zichzelf al voldoende stabiliteit om te blijven staan . Door de natte 

verbinding treedt hier namelijk een inklemming op aan de voet van de wand. 

De kalkzandstenen wanden worden normaal gesproken afgeschoord aan de vloer waardoor ze stabiel zijn in de 

langsrichting van het gebouw. Omdat voor het nieuwe ondersteuningsysteem geen schoren aan de wanden 

bevestigd kunnen blijven in verband met het horizontale transport, zullen de wanden op een andere manier 

gestabiliseerd moeten worden . Daarvoor is aan de kopse kant van de primaire ligger een kopspindel geplaatst 

die de wand op zijn plaats houdt tijdens de inzet van de hulpconstructie . Deze spindel is afgeleid van de 

voetspindels die bij een steiger ook gebruikt worden . Bij het ontwerp van de "kopspindel" draait echter de gehele 

spindel bij het verstellen en zit de moer verwerkt in de verbinding met de ligger. Op die manier kan de spindel 

niet engwenst los komen van de constructie . 

Figuur 4.23: kopspindel aan primaire 

ligger 
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Figuur 4.24: traditionele 

voetspindel 
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4.1.7 Ondersteunen 

Aan de manier van ondersteunen is sinds de werkwijzenbepalende fase niets veranderd. Het 

ondersteuningsysteem bestaat uit twee onderdelen: 

Jukken 

Jukken 

Onderslagen 

De jukken zijn opgebouwd uit een onderspannen ligger met stutten als "poten", die de krachten aan de 

bouwknoop afdragen. Er zijn vier juksoorten ontstaan die ingezet kunnen worden (figuur 4.25) . 

150 

Beukbreedte 7500, met randondersteuning 

Beukbreedte 7500, zonder randondersteuning 

Beukbreedte 5100, met randondersteuning 

Beukbreedte 51 00 zonder randondersteuning 

2400 2400 2400 150 150 1800 
i· 

met randondersteuning 

1200 1800 

~~ 
7500 1 5100 

2500 2500 2500 1800 1500 1800 

zonder randondersteuning 

150 

Figuur 4.25: vier verschillende juksoorten 

De jukken worden bij voorkeur ingezet met vier onderslagen , omdat dit het beste aan de eisen voldoet. Een juk 

dat bedoeld is voor een beukbreedte van 7500mm heeft een onderslagalstand van 1800mm en kan ook in een 

beuk met een breedte van 51 OOmm worden ingezet. Maar dan moeten de middelste twee onderslagen helemaal 

tegen elkaar aan geschoven worden, waardoor één onderslag vrijwel nutteloos wordt. Daarbij zal de schil dan 

alsnog grof en duur gedimensioneerd moeten worden. Er wordt bij voorkeur dus een juk met onderslagalstanden 

van 1800mm ingezet bij een beuk van 5100mm. 
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Bovenregel 

De bovenregel van de onderspannen ligger bestaat uit kokers die in elkaar 

geschoven kunnen worden. Volgens de constructieve berekeningen uit "bijlage 3.9 

Constructieve belasting structuurcombinaties -ligger op poten- 8 . G.2 '; blijkt dat 

deze kokers een moment van 1 ,40kNm te voortduren krijgen. Voor deze belasting, 

voldoet een koker 50x30x3, maar omdat de verticale stelvoorziening van onderuit 

versteld moet kunnen worden, is het nodig om twee kokers toe te passen waar de 

kruiskopspindel tussen geplaatst kan worden (figuur 4.26). Om de spindels te 

bevestigen zijn onder aan de kokers, geperforeerde hoekprofielen gelast die als 

bevestigingsregel dienen. Het verdubbelen van de koker en toevoeging van het 

hoekprofiel maakt de bovenregel tevens voor transport en duurzamer in gebruik. 

Tussensteunpunten 

De tussensteunpunten werden in eerste instantie ontworpen als "zware last 

spindels" die ervoor zorgen dat de constructie nagaspannen kan worden . Maar 

omdat de onderregel (spankabel) ook verstelbaar is, zorgt deze al voor de 

opspanning van de ligger. Voor de eenvoud van de knooppunten en 

kostenbesparing wordt een UNP80-profiel toegepast. Dit profiel wordt aan de 

bovenregel bevestigd met een pen-gat-verbinding. Onder aan het profiel wordt een 

strip gelast, waaraan een diagonale spankabel gehangen kan worden . 

Spankabels 

De spankabels zullen maximaal een trekkracht van 120kN moeten voortduren. 

Daarom worden deze uitgevoerd als "spankabels DW20" die een belasting van 

150kN kunnen verdragen. De verbinding met de bovenregel moet sterk zijn. 

Daarom wordt de koppeling met de bovenregel voorzien van vier bouten, waarvan 

twee bouten ook de kruiskopspindel omhoog moeten houden (figuur 4.28) . 

Stutten 

De stutten werden eerst ook uitgevoerd als "zware last spindels", maar deze 

spindels bieden geen mogelijkheid om stabiliteitselementen eraan te bevestigen. 

Deze spindels worden namelijk in hun geheel gedraaid bij het verstellen . De 

"Multiprop" echter, kan versteld worden met een schroefmof over een doorgaande 

schroefdraad, waardoor het lijf van deze stut niet getordeerd wordt. 

De bevestiging van deze "Multiprop" gebeurt ook onder aan de bovenreg el. Hierbij 

is er rekening mee gehouden, dat de stut nog naar boven geklapt kan worden in 

verband met de randbeveiliging waar de tafel overheen getild moet worden. 
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Figuur 4.26: verstelbare ligger 

Figuur 4.27: 

tussensteunpunt 

Figuur 4.28: koppeling spankabel 

en multiprop 
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Onderslagen 

De onderslagen zorgen voor de directe ondersteuning van de breedplaat en dragen 

de belasting af aan de jukken. Om het aantal jukken in een beuk zo laag mogelijk 

te houden worden de onderslagen van twee steunpunten voorzien, die zo ver 

mogelijk uit elkaar worden gezet. 

Er zijn twee soorten balken die door Peri verhuurd worden als onderslagbalk: 

Vakwerkdrager GT24 -toelaatbaar moment (Md) = 7 kNm 

Drager VT 20- toelaatbaar moment (Md) = 5 kNm 

De belastingen op de onderslagen zijn als volgt op te sommen (tabel 4.4): 

Reactiekrachten: "bijlage 3.9 Constructieve belasting structuurcombinaties -ligger 

op poten - B. G.2" en "bijlage 4. 1 Belastingen op hulpconstructie 

bij 11, 6kN/m2 verdeelde belasting" 

Momenten: "bijlage 4.2 Belastingen op onderslagen" 

Tabel 4.4: belastingen op onderslagen 

Onderslag Reactiekracht Verdeelde tast 

Fo [kN) q0 [kN!m] 

Onderslagafstand 1800, buitenste onderslag (8,6kN/m2
) 16 7,6 

Onderslagafstand 1800, binnenste onderslag (8,6kN/m2
) 28 13,3 

Onderslagafstand 2400, buitenste onderslag (8,6kN/m 2
) 22 10,5 

Onderslagafstand 2400, binnenste onderslag (8,6kN/m2
) 42 20 

Onderslagafstand 1800, zonder randondersteuning (11 ,6kN/m2
) 42 20 

Onderslagafstand 2400, zonder randondersteuning (11 ,6kN/m2
) 64 30,5 

Figuur 4.29: GT24 drager 

www.oeri.nl 

~:: 

Figuur 4.30: VT20 drager 
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Moment Type 

[kNm) balk 

3,8 VT20 

6,7 
I 

GT24 

5,3 GT24 

10 1 2x VT20 

10 11 2x VT20 

15,3 2x GT24 

Als beide onderslagen te zwak zijn om een belasting te dragen, worden twee balken ingezet op de betreHende 

plaats (figuur 4.31 ). 

Figuur 4.31: uitwerking ondersteuning breedplaatschil-beuk 7500mm 
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4.2 Alternatief voor kortere inzet 

Voordat bepaald kan worden wat het systeem nu daadwerkelijk zal kosten, moet achterhaald worden wat de 

meest voordelige inzet is. De inzet bepaald de hoeveelheid huurkosten per tijdseenheid, maar zorgt ook voor 

een langere of kortere productietijd. Er kan op twee fronten gespeeld worden met de inzet, dit is de inzet van 

materieel en de inzet van ploegen. 

4.2.1 Inzet 

Om verschil in kosten van de inzetmogelijkheden te bepalen, worden drie inzetvarianten met bertekking tot 

materieel aangehouden: 

6 beuken 

11 beuken 

16 beuken 

Deze hoeveelheden zijn afgeleid van het referentieproject, dat per verdieping 16 beuken telt en waarvan 6 

beuken het maximale aantal is per blok. De hulpconstructie kon niet per 3 beuken (half blok) ingezet worden, 

omdat de vloeren van een blok in één keer gestort moeten worden in verband met de steunpuntmomenten, die 

niet behouden blijven als de vloer onderbroken wordt. 

inzet: 6 beuken inzet: 11 beuken inzet: 16 beuken 

Figuur 4.32: verschillende inzetvarianten 

Bij een inzet van 6 beuken zal de hulpconstructie tussen de blokken rouleren en worden de verdiepingen per 

blok achter elkaar afgewerkt. Bij deze variant zijn de huurkosten per week laag, maar duurt het wellang voordat 

het project gereed is. Verder is de onderslagafstand van de hulpconstructie telkens 2400mm, omdat dit nodig is 

voor blok 2. Hierdoor is het hele projoct voorzien van een toeslag van de breedplaatkosten. 

Een inzet van 11 beuken maakt het mogelijk om elke week een blok te ontkisten, hierbinnen zijn nog twee 

subvarianten te bedenken: 

Inzet van 1 ploeg 

Inzet van 2 ploegen 

De inzet van twee ploegen zorgt ervoor dat het materieel niet hoeft te wachten op het moment dat de ploeg 

eraan toe komt om dit te verplaatsen. Dit zorgt voor optimalisatie van de snelheid. Daarbij heeft de ene helft van 

de hulpconstructie een onderslagafstand van 2400mm en de andere helft een onderslagafstand van 1800mm 

waardoor de breedplaatkosten lager worden dan bij de inzet van 6 beuken. 

Op het moment dat er 16 beuken aan materieel worden ingezet, gaat het bouwproces om de twee weken met 

een hele verdieping omhoog. Deze variant kan uitgevoerd worden door 

Inzet van 2 ploegen 

Inzet van 3 ploegen 

De inzet van 1 ploeg maakt de variant van 16 beuken niet rendabel, omdat de hulpconstructie dan te lang moet 

blijven staan in een beuk voordat deze verplaatst wordt en het dan meer aantrekkelijk is om een lagere inzet van 

hulpconstructie aan te houden. De inzet van meerdere ploegen vereist echter ook extra hijsmaterieel , waardoor 

per ploeg een transportvork wordt geteld. De kraankosten worden bepaald aan de hand van de oppervlakte, 

waardoor hier geen extra kosten voor in rekening gebracht hoeven te worden. 
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4.2.2 Huurperiode 

De huurperiode wordt onder andere bepaald door de inzet, de snelheid van de betonverharding en de 

hoeveelheid werk die gemaakt moet worden. Aan de hand van productieschema's is bepaald hoeveel tijd nodig 

is voor elke variant. Uit de "probleemdefiniërende fase" bleek al dat de verhardingstijd voor entkisten bij het 

referentieproject 4 dagen in beslag nam. 

Aangezien de wandencyclus zoveel mogelijk naar voren geplaatst wordt, komt de hulpconstructie pas onder de 

vloer uit op het moment dat de wanden al vervaardigd zijn, daarom zijn de productieschema's voor de situatie 

met kalkzandsteen en beton gelijk met betrekking tot de huurperiode. 

Voor de productieschema's zie "bijlage 4.3 productieschema's huurperiode". De huurperiodes die uit de 

productieschema's volgen zijn in '1abe14.5: huurperiodes bij verschillende inzet" opgesomd. 

Tabel 4.5: huurperiodes bij verschillende inzet 

Haegens 
Groep Horst 

Figuur 4.33 Illustratie inzet hulpconstructie blokt en 3 
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4.3 Kosten nieuwe hulpconstructie 

De bepaalde huurperiodes zijn ingevuld in de kostenberekening, waarvan de uitkomsttabellen met de meest 

voordelige variant per inzet terug te vinden zijn in "bijlage 4.4 kosten inzetvariabelen". 

In tabe14.6 kosten materieelinzet zijn de kosten opgesomd die berekend zijn aan de hand van de huurperiodes 

en de inzet. 

€ 9.800 

€ 9.600 

€ 9.400 

€ 9.200 

€ 9.000 

€ 8.800 

€ 8.600 

€ 8.400 

Tabel 4.6: kosten materieelinzet 

kosten inzetvarianten "vrijdragende tijdelijke ondersteuning" 

6 beuken 1 
ploeg 211 

dagen 

11 beuken 1 

ploeg 114 

dagen 

11 beuken 2 
ploegen 113 

dagen 

16 beuken 2 
ploegen 79 

dagen 

16 beuken 3 
ploegen 72 

dagen 

Figuur 4.34: kosten inzetvarianten 

Kosten hulpconstructie met randondersteuning 

Uit tabel 4.6 blijkt dat de inzet van 11 beuken aan materieelinzet en een inzet van 1 ploeg de meest voordelige 

optie is. De huurperiode op zich is dus niet de enige bepalende factor voor de totale kosten, omdat voor een 

kortere huurperiode meer materieel nodig is. 

In totaal komen de kosten neer op € 8971,- per vloer, waardoor de vierkante meter prijs neerkomt op € 8,28. 

Deze kostenopbouw is gemaakt voor de hulpconstructie met randondersteuning (en een belasting van 

8,6kN/m2
) . 

Kosten hulpconstructie zonder randondersteuning 

Aan de hand van de belastingen, die de hulpconstructie zonder randondersteuning te voortduren krijgt, is ook 

een kostenopbouw gemaakt. Hierin is weinig verschil te ontdekken, omdat de onderdelen in de hulpconstructie al 

voor een groot deel over gedimensioneerd waren. De verschillen zijn : 

Spankabels zijn dikker uitgevoerd bij de beuk van 51 OOmm 

Spankabels bij de beuk van 7500mm zijn verdubbeld 

Onderslagen bij beuk van 7500mm zijn dubbele GT24 dragers 

Onderslagen bij beuk van 51 OOmm zijn dubbele VT20 dragers 

Er zijn slechts twee onderslagen per juk. 

Als deze onderdelen meegenomen worden in de berekening komen de kosten voor de situatie met de 

kalkzandsteen wandcyclus neer op € 8931 ,- per vloer, waardoor de vierkante meter prijs € 8,25 bedraagt 

("bijlage 4.4 kosten inzetvariabelen'ï. 
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De kostengrens die gesteld was in de probleemdefiniërende fase zijn in figuur 4.34 nog eens weergegeven naast 

de kostengrafiek van de nieuwe situatie. Hieruit blijkt dat het ontwerp niet meer dan € 8,66 mocht kosten voor de 

situatie zonder randondersteun ing . Voor de situatie met randondersteuning was de grens € 1 0,77. 

Voor beide situaties is het doel dus behaald. De kosten van de nieuwe situatie met randondersteuning is zelfs zo 

laag dat deze nog onder de oude situatie zonder randondersteuning zit. 

Volgens de berekeningen kan met het ontwerp van de "vrijdragende tijdelijke ondersteuning" een totale 

kostenbesparing behaald worden van : 

€ 2,- per m2 voor de situatie zonder randondersteuning 

€ 4,08 per m2 voor de situatie met randondersteuning 
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Figuur 4.35: kosten nieuwe ondersteuning vs. traditionele situatie 
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4.4 Definitief proces "vrijdragende tijdelijke" ondersteuning 

De beschrijving van elk onderdeel is nu gegeven, maar om nog eens duidelijk alle activiteiten binnen het 

systeem op een rij te zelten, wordt aan de hand van illustraties en uitleg een beeld gecreeerd van het te 

doorlopen proces. 

4.4. 1 Ontkisten 

De eerste stap van het ontkisten, is het verminderen van de spanning op de hulpconstructie door de 

ontkistingswiggen los te slaan. Op deze manier wordt de werkende lengte van de spankabel verlengd en zal de 

constructie in het midden zakken . 

Haegens 
G'oep Horst 

Als de spanning op de constructie is verminderd, kunnen de stempels eenvoudiger omlaag gedraaid worden met 

de mof over de doorgaande schroefdraad. Om de schroefmof te verdraaien naar de gewenste hoogte kan een 

stekeinde gebruikt worden. Wanneer de constructie los komt van de vloer, zal de schroefmof zelfs met de hand 

verdraaid kunnen worden . 

Figuur 4.36: los slaan ontkistingswig Figuur 4.37: poten verstellen 

4.4.2 Transport 

Om horizontaal transport van de hulpconstructie mogelijk te maken, wordt deze op wielen gekrikt door he hendel 

aan het zwenkwiel horizontaal te plaatsen. Op die manier komen de poten van de hulpconstructie 20mm van de 

vloer en is het mogelijk om de constructie horizontaal in elke richting te verplaatsen. 

De horizontale verplaatsing is dan ook de volgende stap. Twee personen duwen de tafelmoten (op wielen) tegen 

de naastgelegen tafelmoot en naar de gevel waar de constructie opgepikt wordt. Uiteindelijke vormen de 

tafelmoten samen een compact geheel dat in één keer met de kraan opgepikt kan worden. 

Figuur 4.38: wielen omlaag brengen Figuur 4.39: tafelmoten vrplaatsen 
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Als de transportvork is aangepikt, kan het vertikale 

transport van start gaan. Allereerst wordt de transportvork 

onder de tafelmoten geplaatst, zodat deze hierop rusten . 

Vervolgens wordt de stabiliteitskoker verstelbaar gemaakt 

door de pen-gat-verbinding te ontkoppelen. Nu worden de 

poten per twee omhoog geklapt, omdat deze verbonden 

zijn met een stabiliteitselement. Als dit is gebeurd, wordt 

de nieuwe positie van de poten gefixeerd door de pen-gat

verbinding weer in werking te stellen. Deze handeling 

wordt herhaald voor elke tafelmoot tot alle poten omhoog 

zijn geklapt. Figuur 4.40: poten omhoog klappen 

De translatie die hierop volgt, zal geheel worden verzorgd met de kraan. Hierbij moet de machinist door middel 

van portofoons op de hoogte worden gehouden van de situatie. De hulpconstructie moet namelijk over de 

randbeveiliging getild worden, zodat de vloer te allen tijde beveiligd is. 

Na de vertikale translatie komt de hulpconstructie aan bij de beuk van bestemming en zal deze hier blijven 

hangen tot de poten omlaag geklapt zijn. 

Fiauur 4.41: horizontale translatie Fiauur 4.42: oositionerin.a op plaats van 

Het omlaag klappen van de poten gebeurt op de zelfde wijze als het omhoog klappen. Ook nu worden de 

stabiliteitskakers verstelbaar gemaakt, de poten omlaag gelaten en de verbinding weer gefixeerd. Als alle poten 

omlaag zijn , laat de kraanmachinist de constructie zakken, zodat deze handmatig gepositioneerd kan worden. 

Twee personen verzorgen weer het horizontale transport/positionering door de tafelmoten op de juiste plaats te 

rijden . De referentielijn op 1 ,25m evenwijdig aan de kopse kant van de beuk geeft de positie van de eerste poten 

aan. De positie van de volgende tafelmoten wordt bepaald door het einde van de voorgaande moot. 

Figuur 4.43: poten omlaag klappen Figuur 4.44: tafelmoten uitrijden 
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4.4.3 Positioneren 

Voordat de verticale positionering van start gaat, wordt de hulpconstructie weer op de poten geplaatst door de 

wielen met de hendel omhoog te brengen. De verstelling van de poten gebeurt weer aan de hand van de 

schroefmof over de doorgaande schroefdraad. 

Als de primaire ligger ongeveer op de juiste hoogte ligt, wordt voor de verstelling overgegaan op de 

kruiskopspindels die afzonderlijk van elkaar versteld kunnen worden . Op die manier is het mogelijk om de 

gewenste toog aan te brengen in de ondersteuning. Voor het vaststellen van de juiste hoogte, kan de methode 

van de traditionele ondersteuning aangehouden worden. Dit is afhankelijk van de -<!oor het personeel- gewenste 

werkwijze welke kan varieren tussen het meten met een waterpas, roterende laser of waterpasinstrument. Wel 

moet opgemerkt worden dat deze methoden een varierende nauwkeurigheid hebben . 

Figuur 4.45: wielen omhoog, 

ooten omlaaa 

4.4.4 Stabiliseren 

Figuur 4.46: verstellen met 

schroefmof 

Voor de grote horizontale belastingen zoals stoot- en stortbelasting zijn de 

uitstijvingselementen tussen de poten niet toereikend. Daarom zal de 

hulpconstructie per moot bevestigd worden aan de vloer met behulp van 

stabiliteitskettingen . Ter fixatie worden deze kettingen vast gebout aan de 

vloer terwijl ze boven al verbonden zijn met de primaire ligger. 

In de situatie met de kalkzandstenen wanden, zullen deze wanden 

gestabiliseerd moeten worden. Daarvoor worden de kopspindels uitgedraaid 

tegen de wanden aan beide kanten van de hulpconstructie. Zo worden de 

wanden ingeklemd tussen de tafelmoten aan beide kanten van de wand en zal 

het ondersteuningsysteem de stabiliteit van de wand verzorgen. 

Voor de situatie met betonnen wanden is dit niet nodig, omdat de "natte 

knoop" met de vloer zorgt voor een inklemming en daarmee voor de stabiliteit 

van de wand. 
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Figuur 4.47: onderslagen stellen 

met kruiskopspindel 

Figuur 4.48: ketting verbinden 

met de vloer 

Figuur 4.49: kopspindel 

uitdraaien 
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4.4.5 Ondersteunen 

Als de voorgaande stappen zijn doorlopen, is de "vrijdragende tijdelijke ondersteuning" gereed om zijn 

hoofdfunctie in te nemen. Dit betekend: "het tijdelijk ondersteunen van de vloer tot deze sterk genoeg is om 

zichzelf en de optredende belastingen te dragen". 

Na de verharding van de vloer kan het voor komen dat de tafelmoten naar een beuk met een andere breedte 

getransporteerd moeten worden . Om dit verschil in beukbreedte op te vangen, zal in die situatie eerst de 

tafelmoot smaller gemaakt worden, door de primaire ligger korter te maken. Dit gebeurt, door de pen-gat

verbinding te onkoppelen en de wartelmoeren om de spankabel aan te draaien. Uiteindelijk worden de pennen 

weer in de gaten gestopt waarmee de liggers weer gefixeerd zijn en de tafelmoot smaller is. 

Figuur 4. 50: afzonderlijke tafelmoot Figuur 4.51: verstelbare onderspannen ligger6 

Figuur 4.52: uiteindelijke systeemopstelling 
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4.5 Alternatieve betonmix 

Naast de inzet ven materieel en ploegen is het ook nog mogelijk om te spelen met betonkwaliteit waardoor een 

kortere verhardingstijd en daarmee een kortere vloercyclus behaald kan worden. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende opties met elkaar vergeleken op basis van de kosten. 

Kortere verhardingstijd 

Voor het korter maken van de cyclus is het mogelijk om de verhardingtijd van het beton aan te passen . Uit de 

probleemdefiniërende fase bleek al dat de verhardingstijd voor entkisten bij het referentieproject 4 dagen in 

beslag nam. Verder werd ook al aangegeven dat de verharding in een winters klimaat plaats vond. Om te 

bepalen welke toeslag in de berekening meegenomen moet worden, is contact gelegd met Mebin Venlo . 

Dhr. P. Krekels, betonlaborant heeft verklaard dat bij gelijkwaardige klimaatomstandigheden de 

betonverhardingstijd teruggedrongen kan worden door meer Portland 8 cement toe te passen en eventueel de 

watercementfactor te verlagen. Voor een verkorting van de verhardingtijd met twee dagen moet een toeslag op 

het referentiebeton (attest C28/35, XC1, F4) van € 3,60 per kubieke meter aangehouden worden. 

Aangezien een vloer in het referentieproject een oppervlakte van 1 083 m2 heeft en de druklaag 0, 18m dik is, 

levert dit een betontoeslag van € 702,- per vloer op. 

Huurperiodes 

De bepaalde huurperiodes zijn ingevuld in de kostenberekening, waarvan de uitkomsttabellen met de meest 

voordelige opties per inzet terug te vinden zijn in ''bijlage 4.4 kosten inzetvariabelen". 

In tabel4. 7 zijn de kosten opgesomd die berekend zijn aan de hand van de huurperiodes bij een 

betonverharding van twee dagen ("bijlage 4.3 productieschema's huurperiode'J. 

Kosten 

€ 10.000 

€ 9.800 

€ 9.600 

€ 9.400 

€ 9.200 

€ 9.000 

(8.800 

€ 8.600 

€ 8.400 

Tabel 4.7: kosten 6 beuken materieelinzet 

kosten inzetvarianten "vrijdragende tijdelijke ondersteuning" 

6 beuken 1 11 beuken 1 11 beuken 2 16 beuken 2 16 beuken 3 
ploeg ploeg ploegen ploegen ploegen 

• kosten bij 
verhardingstijd 4 
dagen 

•kosten bij 
v erhardings tijd 2 
dagen 

Figuur 4.53: kosten inzetvarianten met betonvarianten 

Uit de kostenvergelijking blijkt dat de verharding van beton veel invloed heeft op de kosten . Er is echter geen 

duidelijke trend te vinden in de kostenverschillen . Dit heeft te maken met de weekenden die als opstakei dienen 

voor een repeterende aansluiting van de cycli , waardoor de productietijd beïnvloed wordt. 

Haegens 
G'oep Horst 
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Het valt op dat de huurperiodes van de situatie waarbij 11 beuken aan materieel ingezet wordt, drastisch 

afneemt bij een snellere betonverharding. 

Haegens 
G-oep Horst 

De meest goedkope situatie is dan ook die met 11 beuken en 2 ploegen inzet waarbij een huurperiode van 88 

dagen wordt behaald. De kosten van de huur komen nu neer op € 8.218, wat een heel stuk goedkoper is dan de 

huur van de situatie met een verhardingstijd van 4 dagen. Hier komen echter nog de extra betonkosten bij, 

waardoor de totale kosten uitkomen op € 8.920. Dit scheelt over een hele vloer slechts € 51 ,·met de meest 

voordelige situatie zonder betonoptimalisatie. Dat wil zeggen dat het gebruik van een ander betonmengsel wel 

een goedkopere situatie oplevert, maar niet per definitie de beste toepassing is van het systeem. 
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4.6 Alternatief voor meer flexibiliteit 

Tot nu toe is alleen de situatie beschouwd waarin de beuken een rechthoekige indeling hebben. In de 

woningbouw komt het echter ook vaak voor dat de beuken een L-vormige structuur hebben. Hierbij is het nodig 

dat de tafelmoot niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte verstelbaar is. Bij het ontwerp tot nu toe zijn de 

onderslagen echter niet verstelbaar waardoor de diepte van de moot ook niet verstelbaar is. Daarom is de 

onderstaande koppeling ontworpen. Deze maakt het mogelijk GT24 balken te koppelen, waardoor deze kunnen 

scharnieren in het verticale vlak (figuur 4.54 en 4.55). Omdat dit ontwerp niettoegepast hoeft te worden bij het 

referentieproject, wordt verder niet uitgeweid over dit onderwerp. 

Haegens 
Qoep 1-brst 

Figuur 4.54: montage GT24 koppeling Figuur 4.55: koppeling van de liggers 

Verder is het stabiliteitselement ook doorontworpen tot een flexibel 

element. De buizen van het element kunnen in elkaar schuiven en tegen 

elkaar geklemd worden door middel van een schroefkoppeling. Hierdoor 

kan de koppeling nog gedeeltelijk kracht opnemen, waardoor het element 

altijd een bepaalde mate aan stabil iteit kan leveren (figuur 4.56). Voor de 

totale werking van de onderdelen die geïntegreerd worden in de tafelmoot 

kan figuur 4.57 geraadpleegd worden. 

~ /_: 
r'f -

Figuur 4.56: flexibel stabiliteitselement 

Figuur 4.57: werking flexibele tafelmoot 
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Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

5.2 Evaluatie 

5.3 Aanbevelingen 
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5.1 Conclusies 

In de analyse werd vastgesteld dat het vervaardigingproces van een breedplaatvloer niet efficiënt verloopt. Na 

een tijds- en kostenanalyse werd vastgesteld dat het ondersteuningsproces veel tijd en energie in beslag neemt 

en dat dit een knelpunt is in het vervaardigingproces. De meeste kosten worden gemaakt door de huur van 

materieel dat voor het grootste deel een gevolg is van het fenomeen "doorstempeling". 

Haegens 
G'oep Horst 

Doorstempeling is de ondersteuning die moet blijven staan om de belastingen op de bovengelegen vloeren af te 

voeren aan de onderliggende constructie tot alle betrokken vloeren bij elkaar sterk genoeg zijn om de totale 

belasting op te vangen. De oorzaken van doorstempeling zijn gevonden in de sterkte en stijfheid van de schil, 

verhardingstijd van de druklaag en krachtafdracht van de hulpconstructie. Om het afstudeerproces zo veel 

mogelijk gericht te houden op het uitvoeringstechnische aspect van het probleem werd ervoor gekozen, een 

nieuw ondersteuningsysteem te ontwerpen dat de optredende belastingen meteen aan de wanden afdraagt. Het 

doel was dan ook: 

"Het ontwikkelen van een tijdelijk ondersteuningsysteem dat de belastingen op een breedplaatvloer bij 'Hof van 

Egmond' direct afdraagt aan de bouwknopen en daarmee de kosten die verloren gaan aan doorstempelen 

bespaart. " 

Om dit probleem aan te pakken werd het ontwerpproces volgens het driefasenmodel aangehouden [Siers2004, 

De Beer 2006]. Uit de probleemdefiniërende fase bleek, dat bij het referentieproject de doorstempelkosten € 1,59 

per vierkante meter bedragen, wat ongeveer 15% van de totale ondersteuningskasten was. Om een systeem te 

ontwikkelen dat de doorstempelkosten kan besparen is een besparing gezocht in de arbeidkosten van de 

ondersteuning . 

Naast de kostenbesparing moest het systeem ook de belastingen kunnen dragen die tijdens de uitvoeringsfase 

op een hulpconstructie terechtkomen. Dit werd bepaald voor de situatie met een betonnen en een kalkzandsteen 

wandcyclus op de vloer die gedragen moet worden. De belastingen werden bepaald op 8,6kN/m2 voor de 

situatie met de betonnen wandcyclus en 11 ,6kN/m2 voor de situatie met de kalkzandsteen wandcyclus. 

Naast de economische en constructieve eisen werden in het programma van eisen nog enkele richtlijnen uit de 

literatuur betrokken . Verder werden de wensen opgesteld van de partijen die te maken krijgen met de 

hulpconstructie. Dit programma van eisen diende als toetsingsmiddel voor de ontworpen varianten die aan de 

hand van de functieomschrijving werden opgesteld. 

In de werkwijzebepalende fase werd gezocht naar deelontwerpen voor de functies die het systeem moet 

vervullen. Voor toepasselijke werkwijzen werd gezocht naar methoden die al toegepast worden in de 

bouwnijverheid en naar andere inspiratiebronnen die konden leiden tot een deelontwerp. Aan de hand van een 

morfologisch schema werden de eerste structuren al opgesteld door de deelontwerpen samen te stellen. Een 

analyse van deze structuren maakte duidelijk dat er twee stamstructuren waren die verder ontworpen dienden te 

worden op de functie "ondersteunen". Na het ontwerpen van deze functie kwamen voor elke situatie 18 varianten 

naar voren die getoetst werden op het programma van eisen. Uit deze vergel ijking kwam de volgende 

combinatie naar voren: 

"Onderspannen ligger op poten als tafelmoot met 4 onderslagen" 

Deze structuur werd in de vormgevende fase gedetailleerd voor elke functie die het systeem moest krijgen . 

Uiteindelijk is een systeem ontstaan dat aan de hand van het programma van eisen werd ontworpen, maar waar 

de uiteindelijke kosten nog niet bekend waren. Een onderzoek naar de verschillende manieren van inzet heeft 

duidelijk gemaakt dat het ontwerp bij het referentieproject het beste met 11 beuken, 2 ploegen en een 

betonoptimalisatie ingezet kan worden om het meest voordelig te zijn. Een combinatie van deze variabelen 

maakt het volgens de kostenraming mogelijk een besparing van € 2,04 per m2 voor de situatie zonder 

randondersteuning en € 4,12 per m2 voor de situatie met randondersteuning te behalen . Daarmee is de 

doelstelling bereikt. 
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5.2 Evaluatie 

5.2.1 Productevaluatie 

Het ontwerp dat in dit rapport beschreven is, kan aangeduid worden als een ''vrijdragende tijdelijke 

ondersteuning". Het hoofddoel was het voorkomen van het fenomeen "doorstempeling" en daarmee de kosten 

die hierdoor veroorzaakt worden. Voor een berekening van de eisen waar het systeem aan moet voldoen, werd 

het project "Hof van Egmond" als referentieproject aangehouden. Dit project bood veel variatie op het gebied van 

beukafmetingen en inzet. Toch moet gesteld worden dat het geen doorsnee woningbouwproject is, waardoor de 

ondervindingen kunnen afwijken van andere projecten in de praktijk. 

Het komt er dus op neer dat de beargumentering voldoet voor de referentiesituatie, maar dat het ontwerp verder 

uitgewerkt moet worden voordat het in de praktijk toegepast zal worden. De vormgeving is wel op een dergelijk 

niveau gedaan, dat het mogelijk is om aan de hand van dit rapport een ontwerp in de praktijk te monteren en in 

te zetten. Een voordeel van het ontwerp is dat het opgebouwd kan worden uit onderdelen die al verkrijgbaar zijn 

bij verhuurbedrijven in de bouwnijverheid. De ondervindingen die gedaan worden aan de hand van een test, 

kunnen als leidraad dienen voor de aanpassing van het ontwerp tot dit goed genoeg is om op de markt te 

kunnen verschijnen. 

Verder is nog op te merken, dat in de werkwijzebepalende fase gezocht werd naar inspiratiebronnen buiten de 

bouwnijverheid om deze te verwerken in de oplossing. Uiteindelijk is geen van deze inspiratiebronnen 

doorgekomen tot de uitwerking van het ontwerp, maar ze hebben wel geleidt tot nieuwe inzichten en 

onderbouwing van het product. 

5.2.2 Procesevaluatie 

Het ontwerpproces is afgeleid het driefasenmodel, dat zich kenmerkt als een proces waarin de activiteiten elkaar 

in chronologische volgorde opvolgen. Tijdens dit proces echter, werd vaak teruggekomen op bevindingen uit 

eerdere fasen. Zo werd het programma van eisen slanker gemaakt voor een minder gecompliceerde toetsing . 

Functies werden later samengevoegd en structuren werden dieper uitgewerkt terwijl dit niet in het proces 

beschreven stond. Deze terugkoppeling maakte het ontwerp wel sterker en beter beargumenteerd , waardoor het 

eindresultaat het beste product werd wat mogelijk was met de toegereikte vaardigheden en kennis . 
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Figuur 5.1: driefasenmodel 

[De Beer 2006] 
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5.3 Aanbevelingen 

5.3. 1 Aanbevelingen met betrekking tot het gebruik 

Het systeem is ontworpen voor de woningbouw waarvan de draagstructuur overeen komt met het 

referentieproject en waarbij breedplaatvloeren worden toegepast. Niet elk project binnen deze omschrijving leent 

zich echter voor het systeem. De volgende projectkenmerken zijn het meest geschikt voor het gebruik van het 

ontwerp: 

Veel repetitie in de beuken 

Betonnen wandcyclus 

Beuken met minimaal één kopgevel vrij van obstakels waardoor het systeem naar buiten 

getransporteerd kan worden. 

Hoe meer beuken gemaakt moeten worden, des te voordeliger wordt het systeem. 

De omgeving moet de ruimte bieden om vanuit de kopgevel 1 Om naar buiten te komen met het 

systeem. 

Naast het doel waar het systeem voor ontworpen is, biedt het ook goede arbeidsomstandigheden met weinig 

tilwerk. Verder is het een systeem dat niet veel expertise vereist en is het zo flexibel, dat het in veel 

plattegrondvormen kan worden ingezet. Dan moet er echter wel rekening gehouden worden met extra arbeid 

voor de verplaatsing van de tafelconstructies. Verder is het systeem zo ontworpen, dat de steiger op de tafel kan 

blijven en hier per verdieping geen extra werkzaamheden voor nodig zijn. 

5.3.2 Aanbevelingen met betrekking tot nader onderzoek 

Aangezien het om een afstudeerproject gaat, is het eindresultaat niet tot in de puntjes uitgewerkt. Enkele 

aanbevelingen om te onderzoeken, voordat het systeem werkelijk toegepast wordt, zijn: 

Het bedenken van een aanpassing waardoor de wandbekisting gekoppeld kan worden aan de 

hulpconstructie om de inzetperiode te verkorten. Het systeem moet namelijk nog lang wachten op de 

productie van de wanden, waardoor het nog niet mogelijk is om de productiesnelheid van een 

tunnelbekisting te behalen. 

De stabiliteitselementen zijn nog relatief duur. Misschien is het mogelijk om een stabiliteitselement te 

bedenken dat snel te monteren is en minder kost dan de toegepaste uitstijvingselementen. 

Verder moeten de tafels bevestigd worden aan de vloer door middel van stabiliteitskettingen om de 

horizontale (stoot)belasting te kunnen weerstaan. Deze bevestiging is een arbeidsintensieve activiteit 

die wellicht vervangen kan worden door een andere vorm van stabiliseren. 

Bovendien zou het verhelderend kunnen werken, een tafel te monteren en in te zetten op een project 

dat zich goed leent voor het systeem. Daarbij is de energiebron voor de verplaatsing van de tafels nu 

vastgesteld op mankracht zonder overbrenging. De praktijk moet uitwijzen of deze vorm van 

verplaatsing niet te zwaar is voor het bouwplaatspersoneeL 

Daarbij is het nodig om bij het gebruik van het systeem, vooraf te bepalen welke belastingen op de 

hulpconstructie zullen komen. Tijdens de uitvoering moet dan ook daadwerkelijk gemeten worden of de 

vloer sterk genoeg is om de optredende belasting te dragen. 

Tot slot moet opgemerkt worden dat dit onderzoek zich voornamelijk heeft gericht op de hoofdfunctie 

van het systeem "ondersteunen". Wellicht kan nader onderzoek naar de beste ontkistings-, transport

en positioneringsmogelijkheden betere oplossingen met zich mee brengen dan de huidige aannames. 
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