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Voorwoord 

Het afstuderen is het laatste onderdeel van de master-opleiding Construction 

Technology dat wordt aangeboden op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Het afstuderen levert een viertal rapporten op, te weten: het rapport participerend 

observeren, het afstudeerplan, het onderzoeksrapport en het eindrapport. Dit 

rapport is de eindrapportage van het afstudeerproject, met als thema het 

ontwikkelen van een methode voor het gedwongen positioneren en afdichten van 

holle wandelementen. 

Als voorbereiding op het afstudeerplan is gedurende 4 maanden een participerende 

observatie uitgevoerd. De observatie heeft plaats gevonden op het project 'Hotel City 

Inn' te Amsterdam, dat gerealiseerd wordt door hoofdaannemer Strukton Civiel 

Projecten. Tijdens deze periode is de montage van de dragende holle wandelementen 

geobserveerd, waarbij interessante bevindingen zijn gedaan. Hieruit is de motivatie 

ontstaan tot nader onderzoek. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de 

maatonnauwkeurigheden, optredende krachten en naar de tijd en kosten van de 

huidige methode. De resultaten zijn gebruikt als toetsingskader voor een nieuwe 

methode. Met behulp van methodisch ontwerpen zijn er verschillende 

oplossingsvarianten gecreëerd, waaruit de meest geschikte methode is gekozen. 

Deze methode is verder uitgewerkt en getest op uitvoerbaarheid. 

Bij het opstellen van dit rapport zijn waardevolle adviezen verkregen van 

verschillende betrokken personen. Graag wil ik mijn dank uitspreken aan dhr. P.A.J. 

van Hoof en dhr. C. M. de Bruijn, docenten verbonden aan de Technische Universiteit 

te Eindhoven, dhr. A. Ellsworth en zijn collega's van gastbedrijf Strukton Civiel 

Projecten en de medewerkers van leverancier Alvon Bouwsystemen. Ook wil ik mijn 

vriendin, familie en vrienden bedanken voor hun steun. 

Eindhoven, 7 januari 2011 

Maurice Siemensma 

M.B.J. Siemensma 
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Samenvatting 

In het hart van Amsterdam, is Strukton Civiel Projecten bezig met het realiseren van 
het grootste hotel in oppervlakte van 1\Jederland. Door de beperkte 
opslagmogelijkheden is er gekozen om zoveel mogelijk producten te prefabriceren, 
zo ook de dragende scheidingswanden. Deze wanden zijn op dit project uitgevoerd 
als holle wandelementen. 

Holle wandelementen zijn twee betonnen bekistingsplaatschillen, in dit geval met een 
dikte van 50 mm, verbonden met elkaar door middel van tralieliggers. De 
tussenruimte bedraagt 100 mm en wordt later in het uitvoeringsproces volgestort 
met beton. Deze tussenruimte is noodzakelijk om de zogeheten 'natte knoop'
verbinding te kunnen realiseren met de betonvloer. Om de stabiliteit te kunnen 
waarborgen zijn er ter plaatse van de holle ruimte stekken ingestort in de ruwe 
betonvloer. In het huidige uitvoeringsproces worden houten aanslag- en 
afdichtingsbalken gebruikt om de elementen gedwongen te positioneren en af te 
dichten. Het element wordt gesteld op een theoretische hoogte van 50 mm boven de 
ruwe betonvloer. De voeg die ontstaat, draagt bij aan de stabiliteit van het element. 
Tijdens het project participerend observeren is het gevoel ontstaan dat de aanslag
en afdichtingsbalk overkomt als primitief. Vanuit deze situatie is een doelstelling 
ontwikkeld voor nader onderzoek. 

De doelstelling van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een methode voor 
het gedwongen positioneren en afdichten van de holle wandelementen, die twee keer 
zo snel en goedkoop is als de huidige methode. Om deze doelstelling te behalen, zijn 
verschillende taakstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. De antwoorden op de 
onderzoeksvragen zijn gebruikt als programma van eisen voor de te ontwikkelen 
methode. 

Het ontwerp van de te ontwikkelen methode is tot stand gekomen met behulp van 
methodisch ontwerpen, volgens de methode van H.H. van den Kroonenburg. De 
totstandkoming van het ontwerp is gebaseerd op functies en werkwijzen, verwerkt in 
een morfologisch schema. De functies bestaan uit: positie geven, positie handhaven 
en afdichten. Door werkwijzen te verbinden per functie ontstaan er 
structuren/varianten. De varianten geven een ruwe weergave van de mogelijke 
methoden. Vervolgens zijn de varianten uitgewerkt en met behulp van een 
beoordelingscriteriaschema getoetst. Vanuit deze toetsing is een voorkeursmethode 
ontstaan. Deze methode is in de vormgevende fase uitgewerkt. 

In de vormgevende fase is de vorm, het materiaal en de werkvolgorde bepaald. De 
voorkeursmethode bestaat uit een ontwerp waarbij een stalen mal gepositioneerd en 
bevestigd wordt op de bovenwapening van de vloer. Na het storten van de ruwe 
betonvloer wordt deze mal verwijderd. Het resultaat is een ruime horizontale 
doorsnede van een holle wandelement in de ruwe betonvloer. De afmetingen van de 
mal zijn bepaald met behulp van, de gemeten maatonnauwkeurigheden van de holle 
wandelementen tijdens de onderzoeksfase. 

De verdieping in de vloer van +/- 25 mm creëert een ideale integratie van het holle 
wandelement in de ruwe betonvloer. Het holle wandelement wordt vervolgens in de 
drie richtingen gepositioneerd, waarna het holle wandelement gefixeerd kan worden, 
met behulp van gietmorteL Na het aangieten van de voetconstructie ontstaat er een 
strakke afwerking tussen wanden en vloer. 

- 6 - M.B.J. Siemensma 
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De nieuwe methode heeft geresulteerd in het reduceren van zowel de kosten als de 
verwerkingstijd. De kosten komen neer op € 345,00 per holle wandelement met een 
lengte van 6550 mm, een reductie van 50% ten opzichte van de huidige methode. 
De verwerkingstijd komt neer op 107 manminuten per holle wandelement met een 
lengte van 6550 mm, een reductie van 27% ten opzichte van de huidige methode. 
Daarbij heeft het integreren van het element geleidt tot een esthetisch verbetering 
van de aansluiting wand-vloer, ten opzichte van de huidige methode. 

Om te ondervinden of de methode ook uitvoerbaar is, hebben er testen 
plaatsgevonden bij de leverancier van holle wandelementen. De testen hebben 
aangetoond dat de methode uitvoerbaar is en dat er volledige verdichting plaats 
vindt tussen het holle wandelement en de ruwe betonvloer. Dit resulteert in de 
gewenste 'natte knoop'-verbinding. 

- 7- M.B.J. Sîemensma 
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1. Inleiding 

Het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven afdeling Construction 
Technologie behelst vier fasen: Participerend Observeren, Afstudeerplan opstellen, 
Onderzoek uitvoeren, Methodisch ontwerpen. In dit rapport wordt vooral verslag 
gedaan van het, langs een methodische weg, tot stand komen van een nieuwe 
methode voor het gedwongen positioneren en afdichten van holle wandelementen. 

In dit hoofdstuk zal gestart worden met de aanleiding en doelstelling van het 
afstudeerproject. In paragraaf 1.2 worden de definities van de belangrijkste 
begrippen weergegeven. Het project wordt voorgesteld in paragraaf 1.3. Tot slot is 
er een leeswijzer opgesteld. 

1.1 Aanleiding en doelstelling van het afstudeerproject 

De aanleiding om dit project uit te voeren is ontstaan tijdens 'participerend 
observeren', in de periode van oktober 2009 tot januari 2010, op het project 'Hotel 
City Inn' te Amsterdam. Tijdens het 'participerend observeren' is het vermoeden 
ontstaan dat het gedwongen positioneren en afdichten van holle wandelementen niet 
optimaal verloopt. Deze gedachte is verwerkt tot de volgende projectdoelstelling: 

"Het ontwikkelen van een methode voor het gedwongen positioneren en 
afdichten van de holle wandelementen die 50°/o sneller en goedkoper is dan 

de huidige methode". 

1.2 Definities van de belangrijkste begrippen 

In deze paragraaf worden de definities gegeven van de meest relevante begrippen 
voor dit rapport. De overige begrippen worden toegelicht in hoofdstuk Begrippenlijst. 

Maat: 

Gedwongen positioneren: 
Van gedwongen positioneren is sprake, indien het 
positioneerpunt wordt gedwongen een positie in te nemen, al 
dan niet met gebruikmaking van een afstandhouder, door 
middel van: [10] 

• een enkelvoudige aanslag: één kant van één richting; 
• dubbele aanslag of 1D-centrering: + en - kant van één 

richting; 
• 2D-centrering: + en - kant van twéé richtingen. 

Positioneerpunten: Zijn een beperkt aantal punten die betrokken zijn bij het 
positioneren van het object op zijn beoogde plaats. Het aantal 
positioneerpunten is afhankelijk van: [10] 

• Het aantal richtingen waarin ieder punt gepositioneerd 
wordt. 

• de vormvastheid van het object. 
• de bedoeling om het effect van maatafwijkingen te 

verminderen. 

- 8- M.B.J. Siemensma 
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Het verschil tussen de gemeten maat en de bijbehorende 
streefmaat, NEN 2881 [14) 

Het in het werk plaatsen van een bouwelement ten opzichte 
van op gebouwdelen uitgezette punten en/ of gekozen punten, 
NEN 2881 [14) 

De maat die men bij het uitvoeren tracht te bereiken, NEI\1 
2881 [14) 

Maat die men bij het uitzetten en/of vervaardigen enjof het 
stellen tracht te bereiken, NEN 2881 [14) 

Een hoeveelheid tijd die een normale vaardige, gemotiveerde 
werker nodig heeft om een nauwkeurig omschreven taak onder 
bepaalde omstandigheden volgens een bepaalde werkmethode 
met bepaalde hulpmiddelen volgens bepaalde kwaliteitseisen in 
een bepaalde seriegrootte uit te voeren . [3) 

De hoeveelheid tijd nodig voor een bewerking, uitgedrukt in 
tijdseenheden gedurende welke mensen met die bewerking 
bezig zijn. Deze tijdseenheden zijn niet noodzakelijkerwijs 
aaneengesloten. [22) 

1.3 Introductie en projectgegevens 'Hotel City Inn' 

In Amsterdam op het Gosterdok Eiland (ODE) opent de Britse Hotelketen City Inn, op 
1 februari 2011 de deuren van hotel 'City Inn'. Het grootste hotel in oppervlakte van 
Nederland (vloeropp . 32.000 m 2 ) krijgt, op een centraal gelegen punt in Amsterdam, 
een gebouw met meer dan 550 hotelkamers, congres- en verg-aderruimten. 

Hoofdaannemer Strukton Civiel Projecten is gestart met het project in oktober 2008. 
Het project bestaat uit een 2-laagse ondergrondse parkeergarage en is naar boven 
toe opgebouwd uit 13 bouwlagen. De structuur van het gebouw bestaat uit 'in het 
werk' gestorte kernen voor de stabiliteit en prefab holle wandelementen in 
combinatie met breedplaatvloeren ten behoeve van de schijfwerking . Kenmerkend 
aan dit project is de binnenstedelijke ligging en de toepassing van holle 
wandelementen als dragende scheidingswanden. 

- 9 - M.B.J. Siemensma 
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Enkele andere specifieke projectgegevens zijn: 

• 53.275 m 2 bekistingsoppervlakte 
• 825 ton aan wapeningstaal 
• 9.325 m 3 beton 
• Oplevering december 2010 
• Bouwkosten +/- 75 miljoen euro 
• Bouwtijd +/- 2 kalenderjaren 

Het gebouw krijgt tevens een kleurrijke moderne gevel. Figuur 1.5 geeft een 
impressie van het City Inn Hotel in de eindsituatie. Voor aanvullende informatie 
bezoek de website: www.strukton-ode.com . 

Figuur 1.5 Impressie van het Hotel City Inn te Amsterdam, bron: www.strukton.ode.com 

1.4 Leeswijzer 

De leeswijzer voor dit rapport is als volgt opgesteld: 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige methode voor het plaatsen van de holle wand 
elementen beschreven. Ook de hierbij optredende problemen zijn geanalyseerd en 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt het resultaat van het uitgevoerde onderzoek beschreven en 
wordt het toetsingskader opgesteld voor de te ontwikkelen methode. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de totstandkoming van de nieuwe methode met 
behulp van methodische ontwerpen. 
In hoofdstuk 5 wordt de nieuwe methode uitgewerkt en wordt het uitvoeringsproces 
beschreven. Ook wordt in dit hoofdstuk de huidige methode vergeleken met de 
nieuwe methode. 
In hoofdstuk 6 wordt de gehouden praktijktest van de nieuwe methode toegelicht en 
worden de testresultaten beschreven. 
In hoofdstuk 7 staat het nawoord en worden de reactie van de betrokken partijen op 
de nieuwe methode weergegeven. 

Tijdens het schrijven van het afstudeerrapport is gebruik gemaakt van 
informatiebronnen (boeken, tijdschriften/rapporten en internetsites). De gebruikte 
bronnen zijn vermeld in de 'Literatuuropgave'. 

- 10 - M.B.l. Siemensma 
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2. Het verwerken van holle wandelementen 

2.1 Inleiding 

Tijdens het participerend observeren, gedurende vier maanden, is het 
verwerkingsproces van de dragende holle wandelementen in kaart gebracht. Het 
proces is geanalyseerd en de bevindingen zijn gerapporteerd in het afstudeerplan. In 
dit plan is het vermoeden uitgesproken dat het plaatsen en verwijderen van de 
aanslag- en afdichtingsbalk niet alleen veel tijd en geld kost maar ook overkomt als 
'primitief'. Dit gaf aanleiding tot aanvullend onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat 
er in de markt slechts één methode is voor het gedwongen positioneren en afdichten 
van holle wandelementen. Deze methode wordt in dit hoofdstuk toegelicht. 

2.2 Holle wandelementen 

2.2.1 Algemeen 

De holle wandelementen bestaan uit twee bekistingsplaatschillen die verbonden 
worden door middel van tralieliggers. Deze prefab betonnen wandelementen zijn aan 
de boven- en onderkant open. De kopse kanten van de elementen zijn dichtgezet 
met beton (figuur 2.1). 

Een holle wandelement wordt geplaatst op de ruwe betonvloer met een voeg 
(ontwerphoogte) van 50 mm. Met behulp van kunststof vulplaatjes wordt het 
element op hoogte gezet. De stabiliteit van het element wordt gecreëerd door middel 
van een 'natte knoop'-verbinding. Voor deze verbinding zijn stekken ingestort in de 
ruwe betonvloer. Deze stekken staan h.o.h. 100 mm. De dikte van de stekken 
varieert van 012 tot 25 mm. De stekken komen in de eindsituatie in de holle ruimte 
tussen de bekistingsplaatschillen van het holle wandelement. De aanslagbalk wordt 
aangebracht op de ruwe betonvloer (figuur 2.2). Deze aanslagbalk fungeert, naast 
als aanslag voor het gedwongen positioneren van de elementen, ook als afdichting 
van de voeg (50 mm) voor het lekbeton tijdens het storten en voor het tijdelijk 
fixeren van de holle wandelementen. Na het aanbrengen van de twee druk/ 
trekschoren wordt het element ontkoppeld van de kraan. Het element wordt met 
behulp van de schoren 'te lood' gesteld, waarna gestart wordt met het aanbrengen 
van de afdichtingsbalk. Hierna wordt de ruimte in de wanden afgestort met 'fijn 
grind' beton (figuur 2.3). 

Figuur 2.1 Figuur 2.2 Figuur 2.3 

- 11- M.B.J. Siemensma 
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2.2.2 Het verwerkingsproces 

Vanuit de literatuur en bij navraag bij de fabrikanten {Aivon, Atlas, Fabition, Omnia, 
en VNL) is gebleken dat er slechts één methode bestaat voor het gedwongen 
positioneren en afdichten van holle wandelementen. De methode bestaat uit een 
houten aanslagbalk en een houten afdichtingsbalk, figuur 2.4. In figuur 2.5 is een 
detail weergegeven van de aansluiting van het holle wandelement op de ruwe 
betonvloer. 

Storthoogte deel 1 
1350 mm -= 

Figuur 2.4 Aanslagbalk (groen) en afdichtingsbalk (rood) 

,---------Tralieligger 
Spramex Beton C35/C45 
Betonnen schil 50 mm 

-----Drukvaste stelblokjes totaal 50 mm 
,- --- --Betonplexstrook 18x40 mm 

Badding 58x158 mm 
nschroef BT 6x80 

Betonplexklamp 18 mm 

//

Wapenlngsstek 0 25 mm 
Ruwe betonvloer 

I 

'. ' . >r.~=~==;~;==-=~; :::::~~-·-~~------ ·. • .. 
~ .( ' { . .. 

Figuur 2.5 Principedetail aansluiting holle wandelement 

Met behulp van een SADT {Structured Analysis and Design Technique) schema, 
figuur 2.6, zijn de verschillende activiteiten van het verwerkingsproces van de holle 
wandelementen weergegeven. De activiteiten die betrekking hebben op de aanslag
en afdichtingsconstructie, activiteiten 1,3 en 5, zijn in de figuur rood omkaderd. Deze 
activiteiten zullen verder uitgewerkt worden. 
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Activiteit 1: Het aanbrengen van de houten aanslagconstructie 

Deze activiteit bestaat uit een aantal deelprocessen. Onderscheid wordt gemaakt in: 
maatvoering aanbrengen, prefabriceren aanslagbalk en monteren aanslagbalk. 

Maatvoeren van de aanslagbalk 
Het aanbrengen van de maatvoering wordt door twee maatvoerders uitgevoerd. De 
maatvoerders maken gebruik van een Total station als meetinstrument. De 
maatvoerders zetten met behulp van een Total station de markeringen uit die later 
met elkaar worden verbonden door middel van een spatlijn, figuur 2.7. 

Figuur 2.7 Het aanbrengen van de maatvoering t.b .v. de aanslagbalk 

Prefabriceren aanslagbalk 
De geprefabriceerde houten aanslagconstructie bestaat uit een badding (55*158 
mm) met een totale lengte van 6550 mm. Aan de onderzijde van de aanslagbalk 
bevinden zich betanplex klampen (100*300 mm, dikte 18 mm). Om de dikte van de 
klampen aan de ene zijde van de badding te compenseren is er aan de andere zijde 
een extra betanplex strook 
bevestigd figuur 2.8. De klampen 
worden h.o.h. 600 mm bevestigd 
aan de houten badding met 
draadnagels. De aanslagbalken 
worden geprefabriceerd in de 
nissenhut (zaagloods). Voor het 
hele project, +/- 750 wanden, 
zijn 80 aanslagbalken 
geprefabriceerd. Gemiddeld gaat 
een aanslagbalk ongeveer tien 
keer mee. 

Monteren aanslagbalk 

Figuur 2.8 Detail aanslagconstructie 

Wanneer de prefab aanslagbalk gereed is wordt deze bevestigd aan de betonvloer. 
Dit wordt uitgevoerd door twee timmerlieden. Eerst wordt er een gat (8 mm) 
voorgeboord met een SOS boorhamer. Hierna wordt de aanslagbalk bevestigd met 
betonschroeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrische schroefmachine. 
Na het monteren van de aanslagbalk wordt het holle wandelement geplaatst. 
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Figuur 2. 9 Het monteren van de aanslagbalk 

In het SADT-schema in figuur 2.10 worden de voorgaande activiteiten weergegeven. 

SpoliJn 
~~V 

aos.- • ..... - pol·--
- - .... bid (Ion) BII-BTI ' IO 

Zl-

Figuur 2.10 SADT-schema aanbrengen aanslagbalk 
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Activiteit 3: Het aanbrengen van de houten afdichtingsconstructie 

Net als de aanslagbalk bestaat het aanbrengen van de afdichtingsconstructie uit een 
aantal deelprocessen: prefabriceren afdichtingsbalk en monteren afdichtingsbalk. 

Prefabriceren afdichtingsbalk 
Het prefabriceren van de afdichtingsbalk is gelijk aan het prefabriceren van de 
aanslagbalk. Het enige verschil is de lengte. De lengte van de afdichtingsbalk is 7550 
mm. 

Figuur 2.11 Detail aanslag- en afdichtingsconstructie 

Monteren afdichtingsbalk 
Wanneer de holle wandelementen geplaatst zijn kan begonnen worden met het 
bevestigen van de afdichtingsbalk en het dichtzetten van de kopse kanten, figuur 
2.12. Het monteren van de afdichtingsbalk wordt volgens het zelfde principe 
uitgevoerd als de aanslagbalk. 

Figuur 2.12 Het monteren van de afdichtingsbalk 

In het SADT-schema in figuur 2.13 worden de voorgaande activiteiten weergegeven. 
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Figuur 2.13 SADT-schema aanbrengen afdichtingsbalk 

Het verwijderen van de aanslag- en 
afdichtingsconstructie 

Verwijderen aanslag- en afdichtingsbalk 
Eerst worden de betonschroeven verwijderd, waarna met behulp van een breekijzer 
de houten balken worden verwijderd. Door de aanwezigheid van de 
onderstempelingsconstructie, ten behoeve van de breedplaatvloeren, is de 
bewegingsruimte beperkt. 

Figuur 2 .14 Het verwijderen van de aanslagbalk 
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Het schoonmaken, prepareren en uitlopen van de aanslag- en 
afdichtingsbalk 

TU/e 

Nadat de houten balken verwijderd zijn worden deze schoongemaakt en 
gecontroleerd op beschadigingen. Mochten er beschadigingen zijn, dan worden deze 
hersteld. De balken wordt hergebruikt, waarvoor deze worden verplaatst naar de 
volgende locatie. 

Figuur 2.15 Het schoonmaken, repareren en uitlopen van de aanslagbalk 

liJlet behulp van een SADT schema is het proces voor het aanbrengen en verwijderen 
van de aanslagbalk in beeld gebracht. 

--·bid 

2-

Figuur 2.16 SADT-schema verwijderen aanslag- en afdichtingsbalk 
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2.3 Conclusie 

Tijdens participerend observeren is het vermoeden ontstaan dat het plaatsen en 
verwijderen van de aanslagbalk niet alleen veel tijd en geld kost maar ook overkomt 
als 'primitief'. Na aanvullend onderzoek bleek dat er slechts één methode is voor het 
gedwongen positioneren en afdichten van de holle wandelementen. Deze methode 
bestaat uit een houten aanslag- en afdichtingsbalk. Deze methode is in dit hoofdstuk 
beschreven. 
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3. Onderzoeksresultaten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten worden behandeld. De 
onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een programma van eisen. Aan de hand van 
het programma van eisen werd tijdens het ontwerpen, met behulp van methodisch 
ontwerpen, de meest geschikte methode ontwikkeld. Het methodisch ontwerpen zal 
in hoofdstuk 4 worden uitgewerkt. 

3.2 Doel onderzoek 

Het doel van het gehouden onderzoek is: 
• Het kwantificeren van tijd- en kostengegevens van de toegepaste methode 

om als referentie te dienen voor de te ontwikkelen methode. 
• Het kwantificeren van de maatonnauwkeurigheden in de ruwe betonvloer en 

de voeg, tussen de betonvloer en het holle wandelement, die als basis dienen 
voor het programma van eisen. 

• Kwantificeren van de optredende krachten, op de aanslag- en 
afdichtingsconstructie, als basis voor het programma van eisen. 

De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een methode voor het 
gedwongen positioneren en afdichten van de holle wandelementen, die 50% sneller 
en goedkoper is dan de huidige methoden. Met behulp van de volgende 
taakstellingen en onderzoeksvragen is het onderzoek opgesteld: 

Taakstelling 1: Het achterhalen van de tijd en kosten die verband 
houden met het gedwongen positioneren en afdichten 
van de holle wandelementen 

a. Wat is de bestede verwerkingstijd voor het 
aanbrengen/verwijderen van de aanslagconstructie? 

b. Wat is de bestede verwerkingstijd voor het 
aanbrengen/verwijderen van de afdichtingsconstructie? 

c. Wat zijn de kosten voor het aanbrengen/verwijderen van de 
aanslagconstructie? 

d. Wat zijn de kosten voor het aanbrengen/verwijderen van de 
afdichtingsconstructie? 

De tijd en kosten van de huidige methode zijn een onderdeel van het programma 
van eisen voor de te ontwikkelen methode. 

Taakstelling 2: Het achterhalen van de maatonnauwkeurigheid van de 
voeghoogte aan de onderzijde van het geplaatste holle 
wandelement en bepalen wat daarin het aandeel van de 
onvlakheid van de ruwe betonvloer is 
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a. Wat is de maatnauwkeurigheid van de ruwe betonvloer ter plaatse 
van het holle wandelement? 

b. Wat is de maatnauwkeurigheid van de onderkant van de geplaatste 
holle wandelementen? 

Taakstelling 2 is gericht op de maatafwijkingen waarmee de betonvloer gestort is en 
de holle wanden geplaatst zijn. Deze twee onderdelen bepalen de grootte van de 
voeg tussen de ruwe betonvloer en de holle wandelementen. Om voor de nieuwe 
methode te weten wat de variatie is van deze voeg werd onderzoek gedaan naar de 
maatonnauwkeurigheden. Deze kennis is verwerkt in het programma van eisen voor 
het ontwikkelen van een methode. 

Taakstelling 3: Het bepalen van de krachten die ontstaan, door het 
storten van beton in de holle wandelementen, op de 
aanslag- en afdichtingsconstructie 

a. Welke krachten moet de aanslagconstructie weerstaan tijdens en 
na het storten van beton? 

b. Welke krachten moet de afdichtingsconstructie weerstaan tijdens 
en na het storten van beton? 

Om eventueel de houten aanslagbalk te vervangen voor een ander materiaal of 
systeem is het noodzakelijk te weten welke krachten hier optreden . De 
beantwoording van de onderzoeksvragen leidt tot een onderdeel van het Programma 
van Eisen. 

Per onderzoeksvraag is er een plan geschreven om deze te beantwoorden. Dit plan is 
te lezen in bijlage 1. In de volgende paragrafen zullen de taakstellingen worden 
beantwoord en toegelicht. 

3.3 De tijd en kosten die verband houden met het 
aanbrengen en verwijderen van de aanslag- en 
afdichtingsconstructie 

In deze paragraaf worden de resultaten van taakstelling 1 samengevat en toegelicht. 
Tevens wordt op basis van de opgedane kennis conclusies verbonden aan de 
resultaten. 

Voor het bepalen van de uitvoeringstijd van de verwerking van zowel de aanslagbalk 
als de afdichtingsbal k zijn bruto tijden gehanteerd. Dit houdt in dat er toeslagen zijn 
gerekend bovenop de netto tijden. De netto tijden zijn te lezen in bijlage 2. De netto 
tijden zijn bepaald aan de hand van grondtijden, voorkomend uit Multi Moment 
Opnames (MMO). De MMO is te lezen in bijlage 3. 

Voor het bepalen van de kostprijs van het uitvoeren van de aanslagbalk en 
afdichtingsbalk is gebruik gemaakt van de kostensoorten zoals beschreven door 
stichting KOB. De uitvoeringstijden zijn overgenomen uit het resultaat van de 
tijdsmetingen. Het kosten overzicht is te lezen in bijlage 4. 
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Conclusie aanslagbalk 

Voor het verwerken van de aanslagbalk, wat neerkomt op de bewerkingen 
prefabriceren aanslagbalk, maatvoering aanbrengen t.b.v. de aanslagbalk, monteren 
aanslagbalk, verwijderen aanslagbalk en het schoonmaken/prepareren/uitlopen van 
de aanslagbalk, komt de bewerkingstijd voor het verwerken van de aanslagbalk neer 
op: 

68 manminuten per aanslagbalk (6550 mm) 

De kosten voor het verwerken van de aanslagbalk komen neer op: 

C 370,00 per aanslagbalk (6550 mm) 

Conclusie afdichtingsbalk 

Voor het verwerken van de afdichtingsbalk, wat neerkomt op de bewerkingen 
prefabriceren afdichtingsbalk, monteren afdichtingsbalk, verwijderen afdichtingsbalk 
en het schoonmaken/prepareren/uitlopen van de afdichtingsbalk, komt de 
bewerkingstijd voor het verwerken van de afdichtingsbalk neer op: 

77 manminuten per afdichtingsbalk (7550 mm) 

De kosten voor het verwerken van de afdichtingsbalk komen neer op: 

C 320,00 per afdichtingsbalk (7550 mm) 

De onderbouwing van de verwerkingstijd/kosten zijn te lezen in bijlage 2 en 4. 
Niet meegenomen in de verwerkingstijd en kosten, maar wel relevant met 
betrekking tot de nieuwe methode, is de hoeveelheid reparatiearbeid die plaats heeft 
gevonden om de maatafwijkingen van de voeg te herstellen, nadat de houten 
aanslag- en afdichtingsbalken verwijderd waren. 

3.4 De onnauwkeurigheid van de voeg tussen de holle 
wandelementen en de ruwe betonvloer 

Voor de beantwoording van deze taakstelling zijn er metingen verricht naar de 
variatie van de voeg. Bij het bepalen van de variatie van de voeg zijn twee 
onderdelen maatgevend, de maatnauwkeurigheid waarmee de holle wandelementen 
geplaatst worden en de maatnauwkeurigheid van de ruwe betonvloer. 

Holle wandelement 
Om te bepalen wat de maatonnauwkeurigheid is waarmee de holle wandelementen 
geplaatst zijn, zijn hoogtemetingen verricht met behulp van een waterpasinstrument. 
De metingen zijn gefocust op de onderzijde van het element. Bij deze metingen is de 
voeg tussen de ruwe betonvloer en de onderzijde van het holle wandelement in 
beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt in zijde 1 (aanslagbalkzijde) en zijde 
2 (afdichtingsbalkzijde). Per holle wandelement is op tien verschillende posities 
gemeten. De resultaten van de metingen zijn verwerkt in bijlage 5. 
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Met 98% betrouwbaarheid kan gezegd worden dat de maatonnauwkeurigheid van de 
voeg aan zijde 1 gelijk is aan: +/- 11,55 mm, afgerond +/- 12 mm. 
Aan zijde 2 is dit: +/- 15,36 mm, afgerond +/- 15 mm. 

Ruwe betonvloer 
Om te bepalen wat de variatie is in de hoogte van de ruwe betonvloer zijn metingen 
verricht. De metingen zijn verricht met behulp van een laserinstrument. Het 
resultaat van de metingen is vergeleken met de ontwerpmaten. Per holle 
wandelement zijn op tien posities metingen uitgevoerd. Het resultaat van deze 
hoogte metingen zijn verwerkt in bijlage 5. 

Met 98% betrouwbaarheid is de maatafwijking van de ruwe betonvloer bepaald op 
+/- 7,92 mm, afgerond +/- 8 mm . De vraagstukken zijn grafisch weergegeven in 
figuur 3.1. 

Figuur 3.1 Voeghoogte en vloerhoogte 

Hoogte voegzijde 1 holle wandelement +/- 12 mm (hl) 
Hoogte voegzijde 2 holle wandelement +/- 15 mm (h2) 
Hoogte afgewerkte ruwe betonvloer+/- 8 mm (h3) 
Een Samenvatting van de meetresultaten is te lezen in bijlage 6. 

3.5 De krachten die ontstaan op de aanslag- en 
afdichtingsconstructie door het storten van beton 

Voor de beantwoording van deze taakstelling is eerst literatuur onderzoek verricht. 
Wegens onvindbaarheid van specifieke informatie is contact gezocht met leveranciers 
van holle wandelementen. Uiteindelijk is de nodige informatie verkregen via WSM 
Engineering (constructief adviseurbureau) met gerichte documentatie over 
bekistingsdruk. [26] In bijlage 7 is de berekening van WSM Engineering 
weergegeven, tevens zijn er specificaties van het bevestigingsmateriaal toegevoegd. 

Voor de stootbelasting is informatie verkregen uit het dictaat Fysische 
transportverschijnselen [8]. Bij het bepalen van de belasting op de aanslag
/afdichtingsbalk wordt onderscheidt gemaakt in twee verschillende vormen, de 
hydrostatische belasting en de stootbelasting ten gevolge van het storten van beton . 
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Hydrostatische belasting 
De hydrostatische belasting is de druk die het eigengewicht van beton uitoefent op 
de aanslag-/afdichtingsconstructie. Bij de berekening is er van uitgegaan dat beton 
zich gedraagt als water. Dit houdt in dat de reactiedruk alzijdig is. 
Het resultaat van de berekening wijst uit dat de druk op de aanslagconstructie per 
6650 mm 10,41 kN bedraagt. Wanneer dit omgerekend wordt naar het aantal 
bevestigingspunten (12) komt deze druk neer op 0,86 kN per bevestigingspunt 
(h .o.h. 600 mm bij een wandlengte van 6550 mm). 

Storthoogte deel 1 
1350 mm 

hoogte (mm) 

1---~, 
SOO .. f--~ 

sg~~~~~--r--1= klacht (kN) 
0 10 20 40 

31, 2 

Figuur 3.2 Schematisering van betonkrachten op de afdichtingsconstructie 

Stootbelasting: 

Het vallen van beton vanaf een bepaalde hoogte geeft een 
verhoogde belasting op de aanslagbalk, ook wel stort- of 
stootbelasting. 

Wanneer uitgegaan wordt dat tijdens het storten in één keer 100 
liter beton van een hoogte van 2,80 meter losgelaten zou 
worden, zou de belasting op de aanslag-/afdichtingconstructie 
5,27 kN zou bedragen. 

Wat per bevestigingspunt (12) neerkomt op 0,44 kN per 
bevestigingspunt (h.o.h. 600 mm bij een wandlengte van 6550 
mm). Dit getal is niet maatgevend vergeleken met de 
hydrostatische belasting op de constructie. Tijdens het onderzoek 
is duidelijk geworden dat de stootbelasting niet maatgevend is 
voor de belasting op de aanslagconstructie. De berekening van 
de hydrostatische druk en de stootbelasting is weergegeven in 
bijlage 8. 

Figuur 3.3 Schematische weergave storten holle wandelementen 
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3.6 Het programma van eisen 

In het Programma van Eisen (PvE) staan de voorwaarden waar de te ontwikkelen 
methode aan moet voldoen. Het PvE is ontstaan door de beantwoording van de 
taakstellingen en de inzichten die verkregen zijn door het verrichte onderzoek. Het 
PvE is opgesteld met als doelstelling: het ontwikkelen van een methode die moet 
resulteren in het halveren van de tijd en kosten voor het gedwongen positioneren en 
afdichten van holle wandelementen. De te ontwikkelen methode dient te voldoen aan 
de volgende eisen: 

• De nieuwe methode dient te zorgen voor gedwongen positioneren van het 
holle wandelement, hierbij gaat de voorkeur uit naar het gedwongen 
positioneren in drie richtingen, rekening houdend met de 
maatonnauwkeurigheden. 

Maatonnauwkeurigheden: 
Voeghoogte (zijde 1) h1 
Voeghoogte (zijde 2) h2 
Hoogte betonvloer h3 

+/- 12 mm 
+/- 16 mm 
+I-

• De nieuwe methode dient te voldoen aan de constructieve eis, het realiseren 
van een 'natte knoop'-verbinding, en aan de uitvoeringtechnische eis, het 
afdichten van de voeg onder het holle wandelement. 

• De methode dient de verwerkingstijd voor het gedwongen positioneren en 
afdichten van de holle wandelementen te reduceren met minimaal 50% ten 
opzichte van de bij Strukton toegepaste methode. Voor deze bestaande 
methode geldt: 145 manminuten per holle wandelement 6550 mm. 

• De methode dient de kosten voor het gedwongen positioneren en afdichten 
van de holle wandelementen te reduceren met minimaal 50% ten opzichte 
van de bij Strukton toegepaste methode. Voor deze bestaande methode 
geldt: C 690,00 per holle wandelement 6550 mm. 

• Het storten van beton geeft een verhoogde druk op de aanslag- en 
afdichtingsconstructie. De nieuwe methode dient te voldoen aan het opnemen 
van de optredende krachten, te noemen hydrostatische druk van 10,415 kN, 
dit is bij een aanslag-/afdichtingsbalk met 12 bevestigingspunten 0,868 
kN per bevestigingspunt. 

• De kwaliteit van de voeg onder het holle wandelement dient overeen te 
komen met de afwerkingskwaliteit van het holle wandelement. Reparaties 
achteraf aan de voeg zijn niet gewenst. Tevens dient de voeg te voldoen aan 
de constructieve eisen van een 'natte knoop'-verbinding. 

• De te ontwikkelen methode moet voldoen aan alle van kracht zijnde regels op 
het gebied van veiligheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsbelasting. 
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4. Het ontwikkelen van een nieuwe methode 

4.1 Inleiding 

Het onderzoek heeft geleid tot een programma van eisen waar de nieuwe methode 
aan dient te voldoen. In dit hoofdstuk is met behulp van methodisch ontwerpen een 
nieuwe verwerkingsmethode ontwikkeld voor het gedwongen positioneren en 
afdichten van holle wandelementen. Het methodisch ontwerpproces, volgens H.H. 
van den Kroonenberg [11], bestaat uit een aantal deelstappen, te noemen: 

• Doel 

} Probleemdefiniërende fase 
• Functie 

Werkwijzenbepalende fase 
• Structuur 

} Vormgevende fase 
• Inrichting 

4.2 Functies en werkwijzen 

In de probleemdefiniërende fase zijn de functies van de nieuwe methode bepaald. De 
nieuwe methode voor het gedwongen positioneren en afdichten van holle 
wandelementen kent drie functies, te noemen: 

• Positie geven (positioneren) 
• Positie handhaven (fixeren) 
• Afdichten 

Positie geven 
Het element dient een in drie richtingen (x,y en z) vooraf bepaalde positie in te 
nemen. Het positioneren in verschillende richtingen kan uitgevoerd worden door 
middel van stellen en gedwongen positioneren met behulp van aanslagen. 

Positie handhaven 
Als het element eenmaal zijn definitieve positie heeft, is het noodzakelijk deze positie 
te handhaven/fixeren. Het positie handhaven/fixeren kan gerealiseerd worden met 
behulp van een materieel (tijdelijk), materiaal (permanent) of doormiddel van 
wrijving ten gevolge van de zwaartekracht (tijdelijk). 

Afdichten 
Een holle wandelement wordt voor een gedeelte in het werk gestort. De onderzijde 
van het element is open. Bij het opstellen van de werkwijzen is gekeken naar de 
mogelijkheden om het holle wandelement aan de voet af te dichten. Het afdichten 
wordt gerealiseerd met behulp van materieel (tijdelijk) of een materiaal 
(permanent). 

In het morfologisch schema, weergegeven in figuur 4.1, worden de functies en 
werkwijzen uiteengezet. In de verticale kolom worden de functies (positie geven, 
positie handhaven en afdichten) weergegeven en in de horizontale rijen de 
werkwijzen. Door combinaties te maken van werkwijzen ontstaan er structuren. De 
structuren zijn mogelijke uitvoeringsmethoden. Bij het opstellen van de werkwijzen 
is gebruik gemaakt van de kennis uit de prefab industrie. Er is gekeken naar de 
toepasbaarheid van de verschillende technieken om prefab elementen te 
positioneren en af te dichten. In paragraaf 4.3 zijn de methoden uitgewerkt. 
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Morfologisch schema + beschrijving structuren/methoden 
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V fixatie. Deze methode komt overeen onder het holle wandelement afgedicht, in de voeg. 
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metho.de te laten voldoen aan het PvE in de voeg . 
dient de materiaalkeuze van het 
mateneef veranderd te worden. -

F1guur 4.1 Het morfologisch schema 
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4.3 Het uitwerken en beoordelen van de methoden 

In de vorige paragraaf zijn drie verschillende methodes beschreven die als nieuwe 
methode kunnen fungeren. Om de methoden te toetsen aan het programma van 
eisen zijn de methoden verfijnd uitgewerkt. In deze paragraaf worden de methoden 
uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van criteria voortkomend uit het programma 
van eisen. 

4.3.1 Groene methode 

In de huidige methode wordt gebruik gemaakt van materieel bestaande uit houten 
baddingen en klampen voor het positioneren en afdichten van de holle 
wandelementen. De bevestiging van de klampen aan de ruwe betonvloer vindt plaats 
om de 600 mm. Het aanbrengen en verwijderen van dit materiaal gaat gepaard met 
veel tijd en kosten. 

Bij deze methode is gekeken of het materieel in de vorm van hout vervangen kan 
worden door een ander materiaal. Hierbij is gekeken naar materialen als aluminium, 
staal en kunststof. Staal heeft als eigenschap dat het vormvast is en uit lange 
lengtes kan bestaan. Het nadeel van staal is dat het erg zwaar is. Bij kunststof zijn 
profiellengtes en vormen niet standaard, hierdoor gaat het gepaard met extra 
kosten. Bij deze methode is gekozen voor materieel uitgevoerd in aluminium. 
Aluminium is licht, verkrijgbaar in lange lengtes, betaalbaar, vormvast en kent een 
hoge repetitiewaarde. Door het opsluiten van de onderkant van het element, met 
behulp van aluminiumprofielen, gesteld op een hoogte van 50 mm boven de ruwe 
betonvloer wordt het element gefixeerd. De aluminiumprofielen zorgen ervoor dat 
het holle wandelement aan de onderkant wordt afgedicht tijdens het storten. 

Figuur 4 .3 Groene methode uitgevoerd in aluminiumprofielen 

Positioneren 
Het positioneren van het holle wandelement in lengterichting vindt plaats met behulp 
van een aluminium aanslag. Voor de breedterichting wordt ook gebruik gemaakt van 
een aluminiumprofiel wat fungeert als aanslag. Het holle wandelement wordt in de 
hoogterichting gesteld op drukvaste platen. 

4.3.2 Blauwe en rode methode 

In de huidige eindsituatie is de voeg onder het holle wandelement gevuld met 
betonmorteL Wanneer deze voeg in de nieuwe methode gevuld wordt met een ander 
materiaal dan een cementhoudende mortel, heeft dit consequenties voor de 
constructieve functie van de verbinding. De huidige 'natte knoop'-verbinding wordt 
gerealiseerd doordat de betonmortel aan het oppervlak van de ruwe betonvloer en 
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het holle wandelement hecht. De ruimte tussen de onderdelen wordt volledig 
afgedicht door het zelfverdichtend vermogen van het betonmengseL 

Bij de blauwe en rode methode wordt gebruik gemaakt van een gietmortel als fixatie 
en afdichting van het holle wandelement. De gietmortel creëert een constructieve 
verbinding tussen de ruwe betonvloer en het holle wandelement, een 'natte knoop'
verbinding. Een manier om de gietmortel aan te brengen is door middel van 
onderpompen. Het onderpompen van prefab wandelementen met een mortel gaat 
gepaard met een fysieke overbelasting voor de werknemer [25]. Bij het aanbrengen 
van een mortel op deze manier wordt gebruik gemaakt van materieel dat ervoor 
zorgt dat de mortel op zijn plaats blijft en niet uitvloeit, of de mortel wordt na het 
aanbrengen afgestreken. 

Bij de blauwe en rode methode wordt een sparing in de vloer gecreëerd waardoor 
het onderpompen van het element niet meer nodig is en er na het aanbrengen van 
de gietmortel in de sparing geen verdere handelingen verricht hoeven te worden. 
Hierbij wordt een soort 'kuip' gerealiseerd om te zorgen dat de gietmortel niet kan 
wegvloeien. Door de maatonnauwkeurigheden van het holle wandelement wordt de 
sparing groter gemaakt dan de horizontale doorsnede van het holle wandelement. 
Om te zorgen dat er voldoende ruimte is om de gietmortel te verwerken, wordt+/-
20 mm rondom het element vrijgehouden. Het holle wandelement dient verplaatst te 
worden van +50 mm boven de ruwe betonvloer naar -15 mm onder de ruwe 
betonvloer. Door het verplaatsen van het element wordt het element geïntegreerd in 
de ruwe betonvloer. Na het aangieten en uitharden van het mengsel wordt het holle 
wandelement gefixeerd en is de ruimte tussen het holle wandelement en de 
aanlegdiepte van de sparing volledig verdicht. Hierdoor ontstaat de gewenste 'natte 
knoop' verbinding. 

Figuur 4.3 Holle wandelement geplaatst in sparing in de ruwe betonvloer 

Positioneren blauwe methode 
Het positioneren in lengterichting van het holle wandelement vindt plaats met behulp 
van een markering op het element en op de ruwe betonvloer. In de breedterichting 
wordt gebruik gemaakt van een meetlijn. De buitenkant van de betonnen schil van 
het holle wandelement dient dan bijvoorbeeld op 500 mm ten opzichte van de 
meetlijn te worden gesteld. Voor de hoogterichting is gekozen voor het plaatsen op 
drukvaste platen. Voor het creëren van een goede constructieve verbinding tussen 
het holle wandelement en de ruwe betonvloer, dient het holle wandelement gesteld 
te worden op een hoogte van +10 mm t.o.v . de diepte van de sparing. 
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Positioneren rode methode 
Het positioneren in lengte-, breedte-, en hoogterichting vindt plaats met behulp van 
houten klampen als aanslag. Hierdoor vindt in drie richtingen gedwongen 
positionering plaats. Hout is een materiaal dat weinig tot geen schade kan aanrichten 
aan betonnen holle wandelement Voor het creëren van een goede constructieve 
verbinding tussen het holle wandelement en de ruwe betonvloer, dient ook hier het 
holle wandelement gesteld te worden op een hoogte van +10 mm t.o.v. de diepte 
van de sparing. 

4.3.3 Favoriete methode 

In totaal zijn drie verschillende methoden opgesteld. Om te bepalen welke methode 
het meest geschikt is als favoriete methode is per methode op basis van subjectieve 
beoordelingen bepaald in welke mate t.o.v. de huidige methode deze voldoet aan de 
opgestelde eisen. Oe beoordelingscriteria komen voort uit de eisen en wensen die 
opgesteld zijn in het programma van eisen. Oe beoordelingscriteria zijn: 
arbeidsbelasting, gebruiksvriendelijkheid, maatnauwkeurigheid, nastelmogelijkheid, 
positioneermogelijkheid, constructieve haalbaarheid, esthetiek, materiaalkosten, 
materieelkosten, arbeidskosten, voorbereidingstijd, verwerkingstijd, 
nabehandelingstijd en duurzaamheid. Bij het beoordelen van de criteria zijn plussen 
en minnen toegekend naar de mate van geschiktheid. Bij geschiktheid zijn plussen 
toegekend ( +/++ ), bij ongeschiktheid minnen ( -/-- ). Is er geen duidelijke voorkeur 
dan is gekozen om geen beoordeling toe te kennen, verwerkt in het schema met een 
nul (0). Bij het beoordelen zijn de methoden vergeleken met de huidige methode. 
Het beoordelingsschema is te lezen op de volgende pagina in figuur 4.4. 

Het beoordelen van de methoden aan de criteria heeft geresulteerd in een favoriete 
methode, de rode methode. Bij de rode methode wordt het holle wandelement 
verdiept geplaatst in de ruwe betonvloer. Met behulp van een mal wordt een sparing 
gecreëerd in de ruwe betonvloer, waarna het element op hoogte geplaatst wordt in 
de sparing. Het positioneren in lengte- en breedterichting vindt plaats door middel 
van aanslagtechnieken. Door het aanbrengen van de gietmortel in de sparing wordt 
het holle wandelement gefixeerd en afgedicht. Om de methode concreet en 
inzichtelijk te maken wordt in de volgende paragraaf de favoriete methode 
uitgewerkt. 
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5. Een nieuwe methode 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de nieuwe methode uitgewerkt. Met behulp van SADT
schema's wordt het uitvoeringsproces in beeld gebracht. Ook worden de tijd en 
kosten die verband houden met de nieuwe methode weergegeven. Tot slot wordt de 
nieuwe methode getoetst aan het programma van eisen. 

5.2 Principe nieuwe methode 

De nieuwe methode voor het gedwongen positioneren en afdichten van holle 
wandelementen is gebaseerd op het integreren van het holle wandelement in de 
betonvloer. Met behulp van een stalen kokerprofiel/mal wordt van een ruime 
horizontale doorsnede van het holle wandelement een sparing gecreëerd in de ruwe 
betonvloer. In deze sparing wordt het holle wandelement op de wenselijke hoogte 
gesteld op drukvaste platen. Na het stellen van het holle wandelement, wordt de 
sparing gevuld met krimpvrije gietmortel om het holle wandelement te fixeren . 

. . 
Figuur 5.1 Principedetails nieuwe methode 

De sparing in de vloer zorgt ervoor dat de gietmortel geen mogelijkheid heeft te 
ontsnappen, waardoor het fungeert als afdichting. Door de vloeibaarheid en het 
vullend vermogen van de gietmortel wordt de onderkant van het holle wandelement 
volledig verdicht en ontstaat er de gewenste 'natte knoop'-verbinding. In het huidige 
ontwerp dient het aangebrachte materieel, wat gebruikt wordt voor de fixatie en 
afdichting van het holle wandelement, verwijderd te worden . Bij de nieuwe methode 
vinden er na het aanbrengen van de gietmortel geen vervolgactiviteiten meer plaats. 

5.3 Uitwerking uitvoeringsproces 

Met behulp van SADT-technieken is het uitvoeringsproces in beeld gebracht. Bij deze 
techniek wordt inzicht gegeven in procesvolgorde en de benodigde materialen, 
materieel en personeninzet per activiteit. In de volgende paragrafen worden de 
activiteiten uit de SADT-schema's toegelicht. Onderscheid wordt gemaakt in het 
realiseren van de sparing en het positioneren en fixeren van het holle wandelement. 

5.3.1 Uitvoeringsproces voor het realiseren van de sparing 
Het realiseren van de sparing in de ruwe betonvloer is weergegeven in figuur 5.2. 
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Het storten van de ruwe betonvloer is in het SADT-schema vernoemd, maar wordt 
niet uitgewerkt en meegenomen bij het bepalen van de bewerkingstijd en de kosten. 

Prefabriceren mal (activiteit 1.1) 
De geprefabriceerde mal bestaat uit twee 
'standaard' stalen kokerprofielen (100*80) met 
een lengte van 6700 mm. De twee kokerprofielen 
worden met elkaar verbonden met een 
tussenruimte van 50 mm, zie figuur 5.3. De 
kopse kanten van de profielen zijn dichtgezet. De 
kokerprofielen worden geleverd met afgeronde 
hoeken, dit draagt positief bij aan het 
ontkistingsproces. De mal heeft de vorm van een 
ruime horizontale doorsnede van het holle 
wandelement, figuur 5.4. 

Figuur 5.3 Doorsnede stalen mal 

------------------------------n7QG-----------------------------
r----------------------------6540,--------------------------~ ---

Figuur 5.4 Bovenaanzicht stalen mal (blauw) en doorsnede holle wandelement (grijs) 

De sparing heeft een lengte en een breedte van 6700 * 250 mm. De sparing die 
gecreëerd wordt in de ruwe betonvloer is +/- 30 mm diep. 

Lengtemaat van de mal 
De lengte van het holle wandelement is 6650 mm. De mal is 50 mm langer dan het 
holle wandelement. Vanuit het gehouden onderzoek naar de maatafwijkingen van de 
holle wandelementen is gebleken dat de maatafwijking van het holle wandelement in 
lengterichting +/- 11 mm bedraagt. De mal wordt geplaatst met een 
maatnauwkeurigheid van +/- 10 mm. Om deze maatonnauwkeurigheden op te 
vangen en om het holle wandelement aan te kunnen gieten is de mal 50 mm langer 
dan het holle wandelement. Dit resulteert in een mallengte van 6700 mm. 

Breedtemaat van de mal 
De breedte van het holle wandelement is 200 mm. De mal is 50 mm breder dan het 
holle wandelement. In het gehouden onderzoek zijn de maatafwijkingen van de 
onderzijde van het holle wandelement gemeten, zie bijlage 9. Hieruit blijkt dat de 
maatafwijking in de breedterichting van het holle wandelement +/- 10 mm bedraagt. 
Om deze maatonnauwkeurigheden op te vangen en om het holle wandelement aan 
te kunnen gieten wordt de mal 25 mm (per zijde) breder gemaakt dan het holle 
wandelement. Dit resulteert in een malbreedte van 250 mm. 

Dieptemaat van de mal 
Holle wandelementen hebben een toelaatbare maatafwijking in de hoogterichting van 
+/- 8 mm, is gebleken uit het gehouden onderzoek. Om met de gietmortel een 
constructieve verbinding te creëren tussen het holle wandelement en de ruwe 
betonvloer is een minimale voeghoogte nodig van 10 mm. Om de 
maatonnauwkeurigheden op te vangen en er zeker van te zijn dat de voeg tussen 
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het holle wandelement en de ruwe betonvloer gevuld wordt met gietmortel, wordt 
een sparingsdiepte gehanteerd van +/- 30 mm. 

Tussenruimte van de mal 
Om maatonnauwkeurigheid van de geplaatste wapeningsstekken (0 16 - 25 mm) op 
te kunnen vangen wordt in de mal een tussenruimte gehanteerd van 50 mm. 

Maatvoering aanbrengen (activiteit 1.2) 
Het aanbrengen van de maatvoering geschiedt met behulp van een Total station. Op 
de doorlopende wapeningstekken, drie stekken die doorsteken vanuit het 
ondergelegen holle wandelement, wordt een markering aangebracht voor de 

Figuur 5.5 Maatvoering aanbrengen t.b.v. de mal 

Monteren van de mal (activiteit 1.3) 

hoogterichting. De randkist van de 
vloerbekisting fungeert als aanslag 
in de lengterichting van de mal. 
Tevens wordt op de randkist een 
markering aangebracht voor de 
positionering van de mal in de 
breedterichting. Voor de 
positionering van de mal in de 
breedterichting wordt ook een 
markering aangebracht op de 
bovenwapening. Door de markering 
op de randkist te verbinden met de 
markering op de bovenwapening 
wordt een referentielijn gecreëerd 
van waaruit de mal gepositioneerd 
wordt. 

Het positioneren van de mal gebeurt in drie richtingen. De kantplank zorgt voor een 
aanslag in lengterichting. De breedterichting is gesteld aan de hand van een 
getrokken draad, die de markeringspunten t.b.v. de breedterichting met elkaar 
verbind. Vanaf deze draad is de stalen mal eenvoudig op gewenste maat te stellen. 
Voor de hoogterichting wordt gebruik gemaakt van de markeringen die uitgezet zijn 

- ~ spf')5~ 
I ~o~ .. -llfll~~t--• 

Figuur 5.6 Beugels bevestigd aan de stekken 
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op de wapeningsstekken . Het plaatsen 
van de mal gebeurt met behulp van 
een kraan. Door stalen beugels te 
bevestigen over de mal, voorzien van 
een sleufgat om de maatafwijkingen 
van de wapeningsstekken op te 
kunnen vangen, wordt de mal 
gefixeerd ter hoogte van de uitgezette 
markering met behulp van 
wapeningsklemmen. De beugel zorgt 
ervoor dat de mal tijdens het storten 
niet kan opdrijven. Na het positioneren 
van de mal is de vloer gereed om 
gestort te worden met beton. In figuur 
5.6 is de klem over de mal geplaatst 
en bevestigd aan de stekwapening. 
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Demonteren/prepareren van de mal (activiteit 1.5) 
Na het demonteren van de beugels wordt de mal uit 
de ruwe betonvloer verwijderd. Het verwijderen van 
de stalen mal gebeurt met behulp van een kraan. Na 
het verwijderen van de mal uit de ruwe betonvloer 
wordt de stalen mal geprepareerd in de vorm van 
reinigen en invetten met ontkistingsolie. Na deze 
activiteiten is de mal gereed om opnieuw te worden 
ingezet. 

Figuur 5.7 Het reinigen van de stalen mal 

5.3.2 Uitvoeringsproces voor het positioneren en fixeren van 
het holle wandelement 

Het positioneren en fixeren van het holle wandelement is weergegeven in figuur 5.8. 
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tb*n ldMif*l 

V.art)l 
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1~ 

Positioneren en fixeren holle 
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2 ,._..,leden 
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Gietmortel 
IMAXIT 7021 

Fixeren holle 
WMideieiMN 

2.3 

Spacielrulp 
Mix• + boorTiwchine 

Haapal • .-. . 
Gleiars 

2 rnanbogel,_n 

Figuur 5.8 SADT-schema van het plaatsen van een holle wandelement 
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Het plaatsen van het holle wandelement is in het SADT-schema vernoemd, maar 
wordt niet uitgewerkt en meegenomen bij het bepalen van de bewerkingstijd en de 
kosten . 

Maatvoering aanbrengen (activiteit 2.1} 
Het aanbrengen van de maatvoering vindt plaats met behulp van een Total station. 
Het positioneren van het holle wandelement in de lengte- en de breedterichting vindt 
plaats door middel van houten klampen die fungeren als aanslagen. De houten 
klampen zijn bevestigd op de ruwe betonvloer. Deze klampen (afm. 150 * 250 mm) 
zijn voorzien van een sleufgat en zijn gesteld op de buitenmaat van het holle 
wandelement. De keuze voor houten klampen is gebaseerd op de lage kosten voor 
het materiaal en daarbij heeft hout de eigenschap kwetsbaarder te zijn dan beton. 
Het resultaat is dat hout geen schade kan aanrichten aan de betonnen 
wandelementen. Voor de hoogterichting wordt gebruik gemaakt van drukvaste 
stelplaten. Deze platen worden in de sparing op twee plaatsen onder één schilzijde 
gesteld. Het aanbrengen van de houten klampen is weergegeven in figuur 5.9. 

Figuur 5.9 Het aanbrengen van de houten klampen 

Het fixeren van het holle wandelement (activiteit 2.3) 

Het fixeren van het holle wandelement gebeurt door middel van het aangieten van 
een mortel in de sparing. Na het uitharden van de gietmortel is het holle 
wandelement gefixeerd en afgedicht. In figuur 5.10, op de volgende pagina, is deze 
situatie weergegeven. Het aanmaken van de gietmortel vindt plaats op de werkvloer, 
bijvoorbeeld in een betonmolen. Het aanbrengen van de gietmortel gebeurt met 
behulp van plantengieters (inhoud 8 liter). Door de vloeibare eigenschap van 
gietmortel kan het aanbrengen van de gietmortel snel en gecontroleerd plaatsvinden. 
Per holle wandelement, met een lengte van 6650 mm en een breedte van 200 mm, 

-37 - M.B.J. Siemensma 



- Het afstudeerrapport -

zijn drie zakken van 25 Kg nodig. Alvorens de 
gietmortel wordt aangebracht dient de 
sparing watervrij te worden gemaakt met een 
waterstofzuiger. De drie klampen die 
bevestigd zijn als aanslag van het holle 
wandelement worden verwijderd. Door het 
gebruik van gietmortel wordt een egale 
afwerking gecreëerd tussen de ruwe 
betonvloer en het holle wandelement. 

5.10 Fixeren en afdichten van het holle wandelement 

/ 

/ 

Civiel TU/e Strukton 

5.3.3 Uitvoeringsprocesbeschrijving nieuwe methode 

In figuur 5.11 wordt het uitvoeringsprocesschema voor het positioneren en afdichten 
van holle wandelementen volgens de nieuwe methode weergegeven. In dit schema 
wordt per stap beschreven en in figuren afgebeeld hoe het vernieuwde proces 
verloopt. 
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Gedwongen positioneren en fi xeren/afdichten van holle wandelementen 

[]] 

Het prefabriceren van de stalen mal gebeurt onder 
geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. De 

mal bestaat uit kokerprofielen, met een totale lengte 
van 6750 rnrn en een totaal gewicht van +/- 100 kg. 

[]] 

1 J '\ J '" ,;; 
r 

fa 

............... ~ 

Na het dernonteren van de stekklemmen en het 
weghalen van de beugels wordt de stalen mal uit de 
sparing gehesen. De sparing die gecreëerd is heeft 
een ruime doorsnede van het holle wandellernent . 

Het holle wandelement wordt zowel in de lengte- als 
breedterichting geplaatst tegen een aanslag. 

M.b.v. druk-/trekschoren wordt het holle 
wandelement 'te lood' gesteld. 

Op de bovenwapening, de wapeningsst ekken en de 
randkist van de bekistingsplaatvloer worden de 
markeringen uitgezet voor het bepalen van de 

positie van de staJen mal, m.b.v. een Total station. 

Na het storten dient de stalen mal gereinigd te 
worden. Het reinigen van de mal g,eschiedt rn.b.v, 

schrapers en ontkistingsolie, Het aanbrengen van de 
olie kan eenvoudig gebeuren rn . b.v . een handpomp. 

Om de voe t constructie te fixeren wordt gebruikt 
gemaakt van een gietrnortel. Het mengen van deze 

gietmortel vindt plaats in een speciekuip en met 
behulp van een mixer. 

Het aanbrengen van de stalen mal gebeurt rn .b .v 
een kraan . 'Met behulp van stalen be1.1gels over de 
mal wordt de mal in positie gebracht en gefixeerd. 

Het fixeren gebeurt rn. b.v. stekklemmen. 

Na het rnaatvoeren worden hout en klampen, 
voorzien van een sleufgat, bevestigd aan de ruwe 

betonvloer. De klampen fungeren als aanslag 
waartegen het holle wandelement wordt geplaatst , 

--- - -
Het aanbrengen van de gietmortel gebeurt m, b , v , 
giet ers. De gieters ( inhoud 8 liter = 19 kg) zorgen 
voor een gecontroleerde wijze van aanbrengen . 

Voor een holle wandelement is circa 30 liter nodig. 

-39 -

Het storten van de verdiepingsvloer gebeurt met 
behulp van een kraan en kubel. De mal zal in de 

gestorte sit uatie 30 rn rn in het beton zij n 
uitgespaard . 

Het plaatsen van een holle wandelement op 
drukvaste platen geschiedt m.b .v . een kraan op een 
minimale hoogt e van 10 rnrn t.o.v , de onderkant van 

de sparingsdiepte. 

Het holle wandel'sment is gefi xeerd en er kan worden 
overgegaan t ot het gefaseerd st orten van het holle 

wandelernent , En eventuee l het afwerken van de 
ruwe be t onvloer. 

Figuur 5.11 Uitvoer ingsprocesschema nieuwe met hode 
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5.4 Tijd en kosten 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de tijd en kosten die verband houden met de 
nieuwe methode. Ook worden de tijd en kosten van de nieuwe methode vergeleken met de 
tijd en kosten van de huidige methode. 

Tijd 
Voor het bepalen van de netto bewerkingstijden per activiteit is de volgorde aangehouden 
zoals deze is weergegeven in het SADT-schema, zie figuren 5.2 en 5.8. De tijdsnormen per 
eenheid zijn bepaald met behulp van de leverancier van holle wandelementen (Aivon 
Bouwsystemen) en de hoofdaannemer (Strukton Civiel) van het project 'Hotel City Inn' te 
Amsterdam. Over de netto bewerkingstijden zijn percentages van toeslagen gerekend, bepaalt 
tijdens het eerder gehouden onderzoek. De toeslagen bestaan uit: bijkomende onregelmatige 
handelingen, rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloop . De bewerkingstijden van 
iedere activiteit en de toeslagen resulteren in het aantal manminuten voor het positioneren en 
fixeren/afdichten van een holle wandelement met een lengte van 6650 mm. De 
verwerkingstijd voor het realiseren van de sparing en het positioneren van het holle 
wandelement, met een lengte van 6550 mm, komt neer op 107 manminuten. Dit is een 
reductie van 27% ten opzichte van de huidige methode. 

Kosten 
De kosten bestaan uit materieel, materiaal en arbeid. De normen voor het materieel, 
materiaal en arbeid komen voort uit een bundeling van bouwnormen [12], overeenkomend 
met de toegepaste normen bij de huidige methode. De kosten van de mal zijn verrekend over 
het aantal keren dat de mal wordt ingezet. De bewerkingstijd is weergegeven in manminuten 
en wordt verrekend met een uurloon van een timmerman, € 37,00 per uur. Om de directe 
kosten te bepalen wordt een percentage van 6% aan algemene kosten onderaanneming, 
meegenomen over de totale bouwkosten voor het positioneren en fixeren/afdichten van een 
holle wandelement met een lengte van 6650 mm. De kosten voor het realiseren van de 
sparing en het positioneren van het holle wandelement, met een lengte van 6550 mm, komt 
neer op € 345,00. Dit is een reductie van 50% ten opzichte van de huidige methode. 

In figuur 5.12 zijn de tijd en kosten weergegeven van de nieuwe methode. 
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Positioneren en fixeren_L afdichten holle wandelement 

r 'TtJ1)a; I<OSIEfi I 
Hoeveelheid Eenheid Mt~terieel Mt~terlt~t~l Arbeid TOTAAL 

tott~t~l mt~terleel tott~t~l mt~terit~t~l totat~l t~rbeid 

Gietmortel Ma• it EXM 702 33,00 liter 0,§5 21,55 ( 21,55 
Betonschraper 2,00 stuk 0 05 0 10 ( 0, 10 
Ontktstinqsol ie 1,00 liter 4,99 4,99 ( 4 99 
Speciekuip ( 14,95 euro oer stuk) 4 po stuk 0,15 0. 60 ( 0 60 
Pom.ll_ + SPUit 45, DO euro per stuk) 2,00 stuk 0 16 0,32 ( 0,32 
Gieter 10 liter ( 1.2,95 euro per stuk) 2, 00 stuk 0,06 0 11 ( 0,11 
Stalen mal ( 987,00 euro per stuk)* 1 DO st 9,87 9,87 ( 9,87 
Stalen stekklemmen 250*40 mm 3,00 st 0,04 0,12 ( 0 12 
Stekklemmen 3 DO st 0, 07 0,2 1 ( Q, 21 

Betonmolen/ spec temolen 1,00 st 25 00 25,00 ( 25 DO 
Kabelhaspel 30m 230 v 1,00 st 10 50 10 50 ( 10,50 
Zwerfkast 1,00 st 32,00 32 00 ( 32: oo 
Stootijzer 1,00 st 4 00 4,00 ( 4,00 
Waterstofzuiqer 1,00 st 40,00 40 00 ( 40,00 
Torenkraan 0 50 uur 114,28 57, 14 ( 57, 14 
Waterpasinstrument + statief + ontva119_er _1 ,00 st 50,75 50,75 I <= 50,75 

!Timmerman/ maatvoerder/ machinist I 106,57 !man minuten! I I 37,00 I 65,72 I ( 65,72 I 

Prefabneeren mal ( geprefabnceerd aangeleverd) 
Aanbrengen maatvoerrng (t.b.v . mal) 

Poslttonenen mal 

verwiJderen + senconmaken mal 
Maatvoering aanbrengen (t.b .v.positioneren h.w.e.) 

Fikeren volltconstructte holle wandelem11nt 

man minuten 
o,oo 
12, 00 
18,00 

10,00 
12,00 

20.00 

Totaal natte manminuten! 72,00 1 

Bijkomende onregelmatige hondelingen (13% over A) : 9 36 
~ubtotaal 91 36 A+B 

Totaiil mat eriaal: c 37 87 
To taal mateneel : C 219 39 

Totaal arbe1d. c 65 72 
TotGal bouwkosten: C 322 98 I 

Algemene kosten ondert~t~nneming 6%j E! 19 ,38 j 

Directe kosten I C 342,36 I 

Kosten t~fgerond: I c 34 s,öa I 
Het positioneren en t~fdichten vt~n een holle wt~ndelement met een lengte van 6650 mm 

Kosten: 345,00 
Tïd: 107,00 
Ge wtcht mal : 97 ,00 
Gebrwk mal : < 100 

Rust en persoonlijke verzorging (18% over A+B) : 14,64 • De koster. var• de stolen mol ziJn oedeeld door het aantal keren hergebruik 
subtotaal 95,00 A+B+C tt olie P<"l1>an voor materlu i en motenoei zi)n ex cl , Btw 19 ~ 

Aan- en t~floop ( 11% over A+ B+C): 10,56 tt PTÎJzen komen uit Bouwkosten Motenalen en Mateneellö.JJ.ompfers , 4e uii.Qave 2007 
Subtotaal 106,57 D # Alle materieelpnJzen ri)n oebaseerd op een huu..rpflriode vanaf 1 week 

11 Uurtoon vastoesteld op ( 37,00 (m·u, manuren) anno 2010 
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Vergelijk tijd en kosten 
In de onderzoeksfase zijn de tijd en kosten die verband houden met de huidige 
methode in kaart gebracht. In deze analyse is weergegeven welke activiteiten er 
plaatsvinden in het huidige proces voor het gedwongen positioneren en afdichten van 
het holle wandelement en de wenselijke tijdsbesteding en kosten van de methode. 
Omdat de nieuwe methode bestaat uit andere activiteiten dan de huidige methode is 
het niet mogelijk een direct vergelijk op te stellen. Wel is met behulp van figuur 5.13 
een overzicht gecreëerd met daarin de SADT- stappen per methode en de 
tijdsbesteding per activiteit. De soortgelijke activiteiten zijn met dezelfde kleur 
weergegeven. In figuur 5.14 wordt kostenvergelijk weergegeven. De kosten zijn 
verdeeld in materieel-, materiaal- en arbeidskosten. 

TrJdsvergelrJkrng hurdrge en nreuwe methode 

Hu1d1ge methode 

1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 5.1 5.2 

I I I I 11 I I I I I I 11 I ·1 1 f ti I 11 I I 1B 1 1 I I 
97 manminuten 

N1euwe Methode 

1.2 1.3 1.5 2.1 2.3 

I I I I I I f 11 I I I I I I 
67 mHnmlnuten D is 9elijk ~an z m~nminuten 

Hu1d1ge methode N1euwe methode 

nr omschrijving manminuten nr omschrijving manml.nuten 

1.1 maatvoering aanbrengen aanslagbalk 11.58 1.2 maatvoenng aanbrengen m.al 12.00 
1.2 prefabriceren aanslagbalk 2.15 1.3 monteren mal 18.00 
1.3 monteren aaanslagb.alk 12.48 1.5 demonteren en prepareren mal 10.00 
3.1 prefabriceren aanslagbalk 2.15 2.1 maatvoenng aanbrengen holle wandelement 12.00 
3.2 manteren afdîchtingsb.alk 31.28 2.3 fixeren holle 'Nandelement ~ + 
5.1 demonteren aanslag- en afdicht ingsbalk 25.48 67.00 
5.2 prepareren aanslag- en afdicht1ngsbalk 10.04 + 

96.36 

Figuur 5.13 Tijdsvergelijking huidige en nieuwe methode 

KostenvergeliJking hurdrge en nreuwe methode 

Hu1d1ge methode 

2 3 

690 euro 

N1euwe Methode 

2 3 

345 euro D is gehJk ll.!ln 14 euro 

Hu1d1ge methode N1euwe methode 

nr omschrijving euro's nr omschrijving euro's 

materieel 545 materieel 235 
materiaal 50 materiaal 40 
arbe1d 95 + arbe•d 70 + 

690 345 

Figuur 5.14 Kostenvergelijk huidige en nieuwe methode 
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Alternatieve maloplossingen 
De vorm en het materiaal van de mal zijn bepalend voor de verwerkingstijd en 
kosten voor het realiseren van de sparing . In bijlage 10 staat de verantwoording 
voor de vorm- en materiaalkeuze van de sparingsmaL Tevens worden in bijlage 11 
de tijd en kosten van de sparingsmal weergegeven wanneer deze uitgevoerd wordt 
in een ander materiaal of verwerkingswijze. 

In figuur 5.15 zijn de tijdsbestedingen en kosten van de alternatieve en de nieuwe 
methoden vergeleken met de huidige methode. Uit het overzicht is op te maken dat 
alle methoden de kosten reduceren ten opzichte van de huid ige methode. Uit het 
overzicht is tevens op te maken dat de tijdsbesteding alleen gereduceerd wordt bij 
de uitvoeringsmethoden waarin de sparingsmal (staal of hout) bestaat uit één deel. 
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Figuur 5.15 Vergelijking tijd en kosten nieuwe methoden 
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5.5 Conclusie 

Met behulp van methodisch ontwerpen is er een methode ontstaan voor het 
positioneren en fixeren/afdichten van holle wandelementen. In deze paragraaf zal 
beoordeeld worden in hoeverre de nieuwe methode zich verhoudt tot het programma 
van eisen. 

1. De nieuwe methode dient te zorgen voor gedwongen positioneren van het 
holle wandelement, hierbij gaat de voorkeur uit naar het gedwongen 
positioneren in drie richtingen, rekening houdend met de 
maatonnauwkeurig heden. 

Er is geen reden te veronderstellen dat de uiteindelijke positie van het holle 
wandelement na het uitvoeren van de nieuwe methode onnauwkeuriger is dan het 
resultaat van de huidige methode. 

2. De nieuwe methode dient te voldoen aan de constructieve eis, het realiseren 
van een 'natte knoop'-verbinding, en aan de uitvoeringtechnische eis, het 
afdichten van de voeg onder het holle wandelement. 

De praktijkproef, zie hoofdstuk 6, maakt het aannemelijk dat de 'natte knoop'
verbinding en de afdichting door het ondervullen van het holle wandelement niet 
minder is dan de verbinding en afdichting van de huidige methode. 

3. De methode dient de verwerkingstijd voor het gedwongen positioneren en 
afdichten van de holle wandelementen te reduceren met minimaal 50% ten 
opzichte van de bij Strukton toegepaste methode. Deze methode bedraagt: 
145 manminuten per holle wandelement 6550 mm 

De nieuwe methode voldoet niet aan de wens om de verwerkingstijd te reduceren tot 
50%. Wel reduceert de nieuwe methode de bewerkingstijd van 145 manminuten 
naar 107 manminuten, dit is een reductie van 27% 

4. De methode dient de kosten voor het gedwongen positioneren en afdichten 
van de holle wandelementen te reduceren met minimaal 50% ten opzichte 
van de bij Strukton toegepaste methode. Deze methode bedraagt: C 690,00 
per holle wandelement 6550 mm. 

De nieuwe methode voldoet aan de wens om de kosten te reduceren tot 50%. De 
nieuwe methode bedraagt: C 345,00 per holle wandelement 6650 mm, dit is een 
reductie van 50%. 
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5. De kwaliteit van de voeg onder het holle wandelement dient overeen te 
komen met de afwerkingskwaliteit van het holle wandelement. Reparaties 
achteraf aan de voeg zijn niet gewenst. 

Door het uitvloeiend vermogen van de gietmortel, wordt een vlak afwerkingsniveau 
behaald, dit komt overeen met de afwerking van de holle wandelementen. Door het 
hoge afwerkingsniveau zijn er geen reparaties nodig. 

6. De te ontwikkelen methode moet voldoen aan alle van kracht zijnde regels op 
het gebied van veiligheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsbelasting. 

Deze eisen zijn verwerkt in de nieuwe methode. 
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6. Praktijktest van de nieuwe methode 

6.1 Inleiding 

Om te beoordelen of de ontwikkelde methode ook geschikt is om in praktijk toe te 
passen zijn testen uitgevoerd bij Alvon Bouwsystemen, leverancier van de in 
Amsterdam op het Hotel City Inn project toegepaste holle wandelementen. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de gehouden testen en de resultaten hiervan. 

6.2 Testopstelling 

De nieuwe methode is getest op uitvoerbaarheid. Bij de testen is gewerkt met een 
holle wandelement van 1 meter bij 1 meter en een wandopbouw van 50 mm dikke 
betonschillen en 100 mm tussenruimte. De wandopbouw is overeenkomend met de 
situatie zoals deze is toegepast op het project 'Hotel City Inn' te Amsterdam. In de 
situatie wordt uitgegaan van één rij stekken. 

De testen hebben inzicht gegeven in de technische uitvoerbaarheid van de nieuwe 
methode. Er is gekeken naar de mogelijkheden tot ontkisten van de mal en naar de 
vloeibaarheid van de toegepaste gietmortels, die zorgen voor fixatie en afdichting 
van de voetconstructie van het holle wandelement. 

Bij deze test is uit praktische overweging gekozen voor een houten mal. Met behulp 
van een fotocollage en aanvullende tekst wordt stap voor stap het testproces in 
beeld gebracht en toegelicht. De nummers achter de tekst corresponderen met de 
afbeeldingen op de volgende pagina. Ter voorbereiding op de proef zijn 
werktekeningen gemaakt van de werkvloer en het holle wandelement (bijlage 12). 
De houten balken voor de bekisting van de werkvloer en de houten mal zijn op maat 
gezaagd en geleverd op testdag 1. Het holle wandelement is geproduceerd in de 
week voorafgaande aan de proef en is op testdag 2 verwerkt. 

Op testdag 1 is gestart met de bekisting van de werkvloer (1). De test een simulatie 
van de werkelijkheid, hierdoor heeft de werkvloer een lengte van 1300 mm, een 
breedte van 550 mm en een hoogte van 156 mm. In de werkvloer zijn, 
overeenkomend met de werkelijke situatie, onderwapening (2), bovenwapening (3) 
en stekken (5) ingestort. De houten mal (4) is na het inoliën +/- 30 mm verdiept 
ingestort t.o.v. de bovenkant van de werkvloer (6). De houten mal heeft een 
afmeting van 1050 * 250 mm, dit is een ruime horizontale doorsnede van het holle 
wandelement. Vervolgens is de werkvloer gestort met een zelfverdichtend 
betonmengsel (7) en is de bovenzijde van de ruwe betonvloer afgewerkt (8). 

-46- M.B.J. Siemensma 



Strukton TU/e Civiel 

- Het afstudeerrapport -

1 e Testdag, werkvloer bekisten, mal verwerken en werkvloer storten 

Figuur 6.1 Fotocollage 1 e testdag 
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Testdag 2 is, net als testdag 1, met behulp van een fotocollage en beschrijvende 
tekst weergegeven. De nummers achter de tekst corresponderen met de 
afbeeldingen op de volgende pagina. 

Op testdag 2 is de werkvloer ontkist, waarbij de houten mal uit het beton is gehaald 
(1). Het verwijderenjontkisten van de mal gebeurde niet vlekkeloos. Door de haakse 
hoeken van de houten mal, werd ongewenst een hechting verkregen met de 
werkvloer, hierdoor werd het verwijderen bemoeilijkt (2). Nadat de werkvloer ontkist 
is zijn de drukvaste plaatjes op hoogte gesteld (3). De drukvaste plaatjes zijn op +/-
20 mm onder de bovenkant van de werkvloer gesteld in de uitsparing ter plaatse van 
een betonschil. 

Na het stellen is het holle wandelement met behulp van een heftruck geplaatst. Het 
holle wandelement is vervolgens met een schoor 'te lood' gesteld (4). Het holle 
wandelement staat verdiept in de ruwe betonvloer, geplaatst op druk vaste plaatjes 
(5). Belangrijk voor de fixatie van het element is dat er rondom het element 
voldoende ruimte overblijft om het element te kunnen fixeren met behulp van 
gietmorteL 

Vervolgens zijn er twee verschillende gietmortels aangemaakt (6), gietmortel A en 
gietmortel B. Het verschil in deze gietmortels is het uitzettingsvermogen na 
verharding en de kosten, specificaties van de gietmortels zijn weergegeven in bijlage 
13a/b. Tijdens het testen is de ene zijde van het element met gietmortel A 
aangegoten en de andere zijde van het element met gietmortel B. Het aanbrengen 
van de gietmortels vindt plaats met behulp van 'planten'-gieters (7). Bij het 
verwerken van gietmortels is gebleken dat het mengsel voldoende vloeibaar moet 
zijn om gegoten te kunnen worden. Daar waar gietmortel B zo vloeibaar was als 
water, bleek de consistentie van de gietmortel A lager te zijn. 

Om te kunnen beoordelen welke mortel het best verdichtend is onder de 
betonschillen, is besloten om na twee uren verharding van de gietmortel het element 
uit de mortel te trekken. Het resultaat is een voetafdruk van het holle wandelement 
in de mortel ter plaatse van de betonschillen (8). Hierbij valt op dat de gietmortel A 
niet vloeibaar genoeg is geweest en alleen de rand van de betonschil heeft afgedicht. 
Gietmortel Bdaarentegen heeft een 100% verdichting weergegeven en is zelfs aan 
de binnenzijde van het element omhoog gekomen. 
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2e Testdag, ontkisten, plaatsen element en aangieten voetconstructie 

Figuur 6.2 Fotocollage 2• testdag 
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6.3 Testresultaten en aandachtspunten 

De test heeft interessante resultaten opgeleverd. De belangrijkste constatering is dat 
de methode geschikt is om holle wandelementen te positioneren, te fixeren en af te 
dichten . De aandachtspunten, voortkomend uit de test zijn meegenomen in het 
verfijnen van de methode. De aandachtspunten zijn: 

• De gietmortels dienen voldoende vloeibaar te worden gemaakt, voor volledige 
verdichting van het holle wandelement. 

• Bij neerslag, is een waterzuiger noodzakelijk om het verwerkingsproces van 
de gietmortel doorgang te kunnen bieden en om de kwaliteit te waarborgen. 

Vloeibaarheid gietmortels 

Bij het testen van de gietmortels is gebruik gemaakt van twee type gietmortels. 
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in mortel A en mortel B. Het verschil van de 
gietmortels zit voornamelijk in het uitzettingsvermogen tijdens de verharding en de 
prijs per eenheid. In bijlage 10 zijn de gietmortels gespecificeerd. Op afbeelding 6.3 
is de afdruk zichtbaar van de twee verwerkte gietmortels. De bovenste afbeelding 
geeft weer hoe de twee gietmortels verdeeld zijn bij de test. Het tweede figuur geeft 
weer wat het wenselijke vloeigebied is per gietmorteL Het derde figuur geeft weer op 
welke wijze de gietmortels zijn uitgevloeid onder het holle wandelement. 

1. 

2. 
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3. 

Figuur 6.3 De afdruk van de toegepaste gietmortels 

Wat direct opvalt, is het vloeigedrag van gietmortel B. Deze gietmortel heeft voor 
100% verdichting gezorgd onder het holle wandelement. Gietmortel A was bij het 
verwerken minder plastisch en dit heeft geresulteerd in een niet volledige uitvloeiing. 
De gietmortels zijn na elkaar aangemaakt maar tegelijkertijd verwerkt. Gietmortel A 
is als eerst aangemaakt en heeft hierdoor het langs stilgestaan, waardoor de mortel 
is gaan aantrekken. Het aangieten van de sparing dient direct te gebeuren na het 
aanmaken van de gietmortel. 

Gietmortel toepassen bij neerslag 
De methode is gericht op het fixeren en afdichten met behulp van een gietmorteL De 
gietmortel wordt aangebracht in de uitsparing met behulp van gieters. Deze 
uitsparing is het laagste punt van de ruwe betonvloer. Dit houdt in dat bij neerslag 
de sparing vol kan lopen met water. Dit kan problemen geven bij het aanbrengen 
van de gietmortel en leidt tot eventuele ontmenging van de gietmortel. Een vochtige 
omgeving is echter geen probleem, wel dient gezorgd te worden dat er geen water 
staat in de sparing. Door het gebruik van een waterstofzuiger, alvorens men start 
met het aanbrengen van de gietmortel, kan overtollig water eenvoudig worden 
opgezogen. Het verwerkingsproces voor het aanbrengen van de gietmortel hoeft dan 
geen hinder te ondervinden van neerslag. 
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7. Nawoord 

Het afstudeerproject heeft geresulteerd in een nieuwe methode voor het gedwongen 
positioneren en afdichten van holle wandelementen. Met als doelstelling: Het 
ontwikkelen van een methode voor het gedwongen positioneren en afdichten van 
holle wandelementen die 50% goedkoper en sneller is dan de huidige methode. Deze 
doelstelling is grotendeels behaald. De kosten zijn gereduceerd met 50% ten 
opzichte van de huidige methode en de verwerkingstijd is gereduceerd met 27%. 
Daarbij is de esthetische kwaliteit van de aansluiting van de wand op de vloer 
verbeterd. Uit de testen is gebleken dat de methode uitvoerbaar is en dat het 
bedrijfsleven enthousiast is over de ontwikkeling van deze methode. 

Figuur 7.1 Fotocollage van de gehouden test 

-52- M.B.J. Siemensma 



Strukton TU/ e Civiel 

-Het afstudeerrapport -

7.1 Uitspraken van betrokken personen over de nieuwe 
methode 

Aan de betrokken partijen tijdens de test is gevraagd wat hun visie is over de nieuwe 
methode. Tevens is gevraagd of de methode geschikt is om te implementeren in de 
praktijk. De betrokken personen bij de proef waren: dhr. H. Stevens 
(projectbegeleider) en dhr. Delaere (adviseur), beide Alvon Bouwsystemen, op 
afstand betrokken dhr. A. Ellsworth (projectleider) en dhr. B. Westgeest (senior 
werkvoorbereider), beide Strukton Civiel Projecten. Aan deze personen zijn de 
volgende vragen gesteld: 

1. Wat is uw algemene indruk van de uitgevoerde methode? 
2. Waar liggen mogelijkheden om deze methode toe te passen? 
3. Wat zijn de aandachtspunten? 
4. Zou u de nieuwe methode aandragen bij klanten/collega's om toe te passen? 
5. Wat is uw eindoordeel van de nieuwe methode? 

Interview met: 

Interview: 

Dhr. H. Stevens (projectbegeleider) Alvon Bouwsystemen 
Dhr. Stevens is tijdens het 'Hotel City Inn' project betrokken als 
projectbegeleider voor de coördinatie van de holle 
wandelementen . Bij eventuele vragen/problemen tijdens het 
proces is dhr. Stevens het eerste aanspreekpunt. 

1. Wat is uw algemene indruk van de uitgevoerde methode? 

Ik heb Maurice geholpen tijdens het uitvoeren van de testen en ik ben enthousiast 
over de uitwerking van zijn plan. De afwerking van de voetconstructie van de holle 
wandelementen is van hoge kwaliteit. In de huidige situatie worden het element 
gesteld op een hoogte van 50 mm, bij het aanbrengen van een werkvloer van 30 tot 
40 mm blijft de voeg tussen het element en ruwe betonvloer zichtbaar. Deze voeg is 
niet altijd van een hoog afwerkingsniveau. De nieuwe methode biedt de mogelijkheid 
om een perfecte aansluiting te creëren. De gietmortels die zijn toegepast zijn 
uitermate geschikt, de ene is misschien beter verdicht dan de andere, maar dit heeft 
te maken met een niet optimaal mengproces. 

2. Waar liggen mogelijkheden om deze methode toe te passen? 

De mogelijkheden van de geteste methode liggen voornamelijk bij holle 
wandelementen met 1 rij stekken bij scheidingswanden, zoals is toegepast op het 
'Hotel City Inn' project. Ik geloof dat door een eenvoudige aanpassing de methode 
ook geschikt is voor een dubbele rij stekken. Het is minder geschikt voor 
kelderwanden. Ik denk bijvoorbeeld dat de binnenschil van holle wandelementen bij 
kelders wel in deze nieuwe methode uitgevoerd kan worden. Bij parkeergarages heb 
je vaak monolithisch afgewerkte vloeren en hierbij zou een ideale aansluiting 
gecreëerd kunnen worden . Wel dient de methode dan een klein beetje aangepast te 
worden, maar ik zie wel mogelijkheden. 

- 53- M.B.J. Siemensma 



Civiel TU/e Strukton 

- Het afstudeerrapport-

3. Wat zijn de aandachtspunten? 

Een aandachtspunt is het ontkisten van de mal, ik heb begrepen dat in de echte 
situatie een stalen mal wordt toegepast. Deze dient dan wel met afgeronde hoeken 
te zijn en voor gebruik goed te worden ingevet. Een ander optie zou kunnen zijn een 
trapeziumvorm van hout. Een ander aandachtspunt is dat er bij regen een pomp of 
waterstofzuiger aanwezig moet zijn om het proces doorgang te kunnen laten vinden. 
Met een waterstofzuiger kan eenvoudig het water worden weggezogen. 

4. Zou u de nieuwe methode aandragen bij klanten om toe te passen? 

Het is natuurlijk niet alleen de methode maar ook het kostenaspect wat meeweegt in 
mijn beslissing het aan te bieden bij de klant. Ik zie er in ieder geval wel brood in. 
Mocht een zelfde situatie zich voordoen als in Amsterdam op het 'Hotel City Inn' 
project dan zou ik het overwegen het uit te voeren met de nieuwe methode. Maar 
nogmaals, ik ben erg nieuwsgierig naar het kostenaspect. 

5. Wat is uw eindoordeel van de nieuwe methode? 

Erg interessant, ik zie eigenlijk steeds meer mogelijkheden. Als het kostenaspect ook 
nog positief is, zie ik niet in waarom ik dit niet zou aanprijzen bij de klant. 

Interview met: 

Interview: 

Dhr. P. Delaere (adviseur) Alvon Bouwsystemen 
Dhr. Delaere is tijdens het ontwerpproces betrokken bij het 
ontwikkelen van een nieuwe methode voor het positioneren en 
afdichten van holle wandelement. Dhr. Delaere heeft adviezen 
uitgebracht tijdens het ontwerpproces. 

1. Wat is uw algemene indruk van de uitgevoerde methode? 

Ik denk dat er zeker behoefte is aan een mooie aansluiting van wand op de ruwe 
betonvloer. De nieuwe methode laat het toe om te werken met een hoog 
afwerkingsniveau. Het is een vernieuwde manier van plaatsen van holle 
wandelementen, hierdoor ben ik geneigd om het kritischer te benaderen dan de 
huidige methode. Maar in algemene zin ben ik positief over de uitvoering van de 
methode. 

2. Waar liggen mogelijkheden om deze methode toe te passen? 

De methode leent zich voor de situatie zoals deze is gehanteerd in Amsterdam op 
het 'Hotel City Inn' project. Toch denk ik dat er ook mogelijkheden liggen bij een 
dubbele rij stekken en dat het toepasbaar is bij kelderwanden. Misschien met een 
eenvoudige ingreep dat de methode alsnog toepasbaar is. 

3. Wat zijn de aandachtspunten? 

Het is erg belangrijk dat de ruimte onder het holle wandelement en de ruwe 
betonvloer voldoende gevuld is. De methode laat het niet toe om dit te controleren. 
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Het is daarom goed dat deze proefopstelling heeft aangetoond dat de gietmortel 
voldoende vloeibaar moet zijn om te zorgen dat de gietmortel 100% uitvloeit. Ik ben 
overigens erg tevreden over de verdichting en het vloeigedrag van het MAXIT 
mengsel. Het resultaat verbaast me enigszins. Tevens is het belangrijk dat de 
constructieve beton tot volledige verdichting leidt, waardoor een massieve wand 
ontstaat. Het is dus zaak dat er geen lucht ophopingen vormen tussen de schillen. 
Het vraagt dus om extra aandacht tijdens het storten. 

4. Zou u de nieuwe methode aandragen bij klanten om toe te passen? 

Het gaat bij de nieuwe methode niet alleen om uitvoerbaarheid maar ook om de 
kosten die hierbij komen kijken. Mocht het zo zijn dat de kosten inderdaad worden 
teruggedrongen dan vind ik dat zeker een aanwinst en zou ik het willen adviseren bij 
de klanten van ons. 

5. Wat is uw eindoordeel van de nieuwe methode? 

Ik ben positief en overtuigd met betrekking tot het vloeigedrag van de gietmortels. 
Mocht blijken dat de kosten en verwerkingstijd gereduceerd zijn, ben ik volledig 
overtuigd. 

Interview met: 

Interview: 

Dhr. A. Ellsworth (projectleider) Strukton Civiel Projecten 
Dhr. Ellsworth is projectleider van 'Hotel City Inn' te 
Amsterdam en is tevens bedrijfsbegeleider tijdens dit 
onderzoek. Dhr. Ellsworth is namens Strukton betrokken bij het 
ontwerpproces van de nieuwe methode voor het positioneren 
en afdichten van holle wandelementen. 

1. Wat is uw algemene indruk van de uitgevoerde methode? 

Ik ben uitermate gecharmeerd van deze methode. De manier van werken en het 
reduceren van de faalkosten spreken mij enorm aan. De huidige methode heeft 
ontzettend veel extra tijd en geld gekost, met name het herstellen van de voeg 
tussen het holle wandelement en de ruwe betonvloer. Bij de nieuwe methode speelt 
dit probleem helemaal niet. 

2. Waar liggen mogelijkheden om deze methode toe te passen? 

De mogelijkheden liggen zowel voor in de civiele bouw als utiliteitsbouw. In 
soortgelijke situaties als op het 'Hotel City Inn' project, zeer geschikt om toe te 
passen. Zelfs bij parkeergarages is het geschikt om toe te passen. 

3. Wat zijn de aandachtspunten? 

De aandachtspunten bestaan uit het positioneren van stekken, goede maatvoering, 
leidingwerk. Wij hebben ontzettend veel moeite gekend met het positioneren van de 
stekken, dit heeft veel geld en tijd gekost. 

-55 - M.B.J. Siemensma 



Civiel TU/ e Strukton 

- Het afstudeerrapport -

4. Zou u de nieuwe methode aandragen bij collega's om toe te passen? 

Nu wel, ik vind dat het zeer overzichtelijk is weergegeven en dat je geslaagd bent in 
het oplossen van problemen op een verantwoorde en structurele wijze. Ik weet 
inmiddels dat het tijd en kosten bespaard ten opzichte van de huidige methode, 
hierdoor heb je ook je persoonlijke doelstelling behaald. 

5. Wat is uw eindoordeel van de nieuwe methode? 

Ik kan daar kort over zijn. Prima, ben zeer enthousiast! 

Interview met: 

Interview: 

Dhr. B. Westgeest (senior wvb) Strukton Civiel Projecten 
Dhr. Westgeest is werkvoorbereider van 'Hotel City Inn' te 
Amsterdam. Tijdens het ruwbouwproces is dhr. Westgeest 
betrokken bij de verrichtingen van de montageploeg die de 
holle wandelement heeft geplaatst. Dhr. Westgeest is het 
eerste aanspreekpunt als het gaat om holle wandelementen. 

1. Wat is uw algemene indruk van de uitgevoerde methode? 

Ik vind het een perfectionering van de huidige methode met als aanvulling een 
vernieuwde ontwikkeling op het gebied van esthetica van de voetconstructie. Erg 
positief van de methode is het hoge afwerkingsniveau. Na het plaatsen en fixeren 
van de voetconstructie, is het ook klaar. Erg positief. 

2. waar liggen mogelijkheden om deze methode toe te passen? 

De mogelijkheden van deze methode liggen absoluut bij schoonwerk. In de situatie 
zoals deze is geschetst op 'Hotel City Inn' project sluiten de afwerkingseisen prima 
aan bij de wensen van de opdrachtgever. Ik vind dat leveranciers van holle 
wandelement het aan moeten bevelen als standaard methode. Ik zie er wel 
mogelijkheden in. 

3. Wat zijn de aandachtspunten? 

Het positioneren met behulp van een referentielijn zie ik wel als een aandachtspunt. 
Ik zie toch liever een houten klamp (bij voorkeur twee klampen) die als aanslag 
fungeert. Wanneer de mal uit het beton wordt gehaald is de ondergrond vaak glad, 
voor een goede hechting van de gietmortel zou ik adviseren om de beton op te 
ruwen met een hogedrukspuit bijvoorbeeld. 

4. Zou u de nieuwe methode aandragen bij collega's om toe te passen? 

Ja, het esthetisch verhaal is geweldig. Als het ook nog eens reductie van manuren en 
dus kosten oplevert zie ik geen reden om het niet aan te prijzen. Zeker op dit project 
(Hotel City Inn) hadden we veel problemen kunnen voorkomen. 

5. Wat is uw eindoordeel van de nieuwe methode? 

Als we het eerder hadden geweten hadden we het gelijk toegepast, misschien is dat 
wel het mooiste compliment. Prima werk! 
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De opmerkingen en suggesties die zijn gemaakt tijdens de interviews door de 
verschillende personen zijn meegenomen en opnieuw verwerkt in het ontwerp. De 
totstandkoming van het definitieve ontwerp is beschreven in hoofdstuk 4. In de 
volgende fotocollage een terugblik van de uitgevoerde testen. 

7.2 Aanbevelingen en slotwoord 

Aanbevelingen 
De methode is geschikt voor de situatie zoals deze is beschreven op het 'Hotel City 
Inn' project te Amsterdam. Hier wordt gebruik gemaakt van één rij stekken. Veel 
voorkomende situatie is een dubbele rij met stekken. Tijdens het onderzoek is hier in 
mindere maten aandacht aan besteed. Het is echter aannemelijk te denken dat de 
stalen mal op eenvoudige wijze is uit te breiden in zowel de lengte- als de 
breedterichting. Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen of er een aanpassing 
aan de mal gedaan kan worden zodat deze ook toegepast kan worden in situaties 
met twee rijen stekken. 

Een ander onderzoek kan gericht worden naar de toepasbaarheid van deze nieuwe 
methode bij kelderwanden. Doorgaans worden parkeergarages monolithisch 
afgewerkt, door de hoge afwerkingskwaliteit van de nieuwe methode lijkt het 
aannemelijk dat de nieuwe methode voldoet aan de gesteld afwerkingseisen voor 
monolithisch afgewerkte vloeren. Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen of de 
nieuwe methode toepasbaar is. 

Slotwoord 
Met een nieuwe methode, die enthousiast is ontvangen bij de verschillende 
betrokken partijen, komt er een eind aan het onderzoek naar het gedwongen 
positioneren en afdichten van holle wandelementen die sneller en goedkoper is dan 
de huidige methode. Een nieuwe methode komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Gedurende een jaar is gestructureerd een proces doorlopen. Na het afronden van 
participerend observeren en het opstellen van een afstudeerplan is onderzoek 
verricht. Het onderzoek heeft geleidt tot een programma van eisen, wat als 
toetssteen heeft gediend, om de nieuwe methode te beoordelen. Met behulp van 
methodisch ontwerpen zijn er varianten opgesteld. Deze varianten zijn uitgewerkt en 
getoetst. Tot slot is de voorkeursmethode getest op uitvoerbaarheid. 

Het afstudeerproject is een interessant project geweest, met ups en downs is het 
proces doorlopen. Het zelfstandig ontdekken en onderzoeken naar de mogelijkheden 
en het gestructureerd ontwerpen hebben een extra dimensie gegeven aan mijn 
afstudeerproject aan de masterstudie Construction Technology. Met de nodige 
assistentie van zowel de Technische Universiteit Eindhoven, Strukton Civiel Projecten 
en Alvon Bouwsystemen is een fantastisch resultaat verkregen waar ik erg tevreden 
mee ben. Ik ben de betrokken personen dan ook zeer dankbaar voor hun inzet en 
enthousiasme. 

Maurice Siemensma 
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Begrippenlijst 

Maat: 

Gemeten maat: 

Maatkwaliteit: 

Meetpunt: 

Tijd en Kosten: 

Arbeidsstudie: 

Door meting waargenomen maat of door meting tussen twee of 
meer meetpunten waargenomen maat, NEN 2881 (14] 

De mate waarin het geheel aan maatkenmerken van een object 
of toestand voldoet aan de eraan toegekende maximaal en 
minimaal toelaatbare waarden, welke voortvloeien uit het 
functioneren van de gerede bouwconstructie. (9] 

Een punt van een lichaam dat uitgangspunt is bjj het meten of 
het resultaat van uitzetten, NEN 2881 [14] 

Het onderzoeken van de arbeid door middel van systematische 
waarnemingen en analyse evenals het opsporen van 
invloedsfactoren en hun relatie tot het arbeidsproces met als 
doel te komen tot een doelmatiger uitvoering van menselijke 
arbeid/machine inzet en tot een beter bedrijfsbeheer. [19] 

Direct productieve activiteiten CDP): 

Direct productieve activiteiten zijn handelingen met meetbare 
productie als direct resultaat. [2] 

Indirect productieve activiteiten {lP): 

Indirect productieve activiteiten zijn handelingen die nodig zijn 
om Direct werk te kunnen maken. [2] 

Onproductieve activiteiten (OA): 

'Onaanvaardbare' overmatige indirect productieve activiteiten, 
incidentele, niet normale storingen, langdurige 
onregelmatigheden. [2] 
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Wat Is de verwerkingstijd voor het aanbrengen/verwijderen van I Geen inzicht in de tijdsbesteding van de aanslagconstructie van de hollel literatuurstudies: bouwkosten online (tijd en kosten) 
de aanslagconstructie? wandelementen 

A. 
Observaties: tijdsmetingen op de bouwplaats 

Opsomming van de t ijdsbesteding die nOdig is voor de 
verschillende methodes voor het gedwongen 
positioneren van de holle wandelcmenten. I projecten in uitvoering. 

Een tijdsindicatie schetsen met behulp 
van werkvoorbereiders. 

--------·- ·----·•-.... --...... Geolnlftlld1ltndePJ......_."'I_*Idlllclllt~ .. "* ~~.- ~•1111111--~-rhat -moWttillllt•~....-... 011_...,. ... ."...~-~~~-., . 
1. Het achterhalen van de bestede tijd en kosten die de iiMidlllltt-llróiclle7 hol• ~~~~~~ · ·· · · .......,._, 61111CIIIM _, dlr ""''* __ ...., ~oca lillilder- "' -*-0 ..,_.,.. -IIIIIOIMI( d.-1\-• 
verband houden met het gedwo•gen positioneren en ..-.-., -"-1MHII4-. IIPIIIdlllllan iildlclllt~ 

afdichten van de holle wandelementen Wat zijn de kosten voor het aanbrengen/verwijderen van de Geen inzicht in de kosten van de aanslagconstructie van de holle Literatuurstudies: bouwkosten online Opsomming van de kosten die gemaakt worden voor de 

2. Het achterhalen van de maatonnauwkeurigheld van 
de voevhoogte aan de onderzijde van het geplaatste 

holle wandelement en bepalen wat daarin het aandeel 
van de onvlakheid van de ruwe betonvloer Is 

3. Het bepalen van de krachten die ontstaan, door het 
storten van beton In de holle wandelementen, op de 

aanslag- en afdlchtlngsconstructle 

D, 

A. 

.. 
A. 

.. 

Interviews: leveranciers, werkvoorbereiders, specialisten wandelementen. 
aanslagconstructie? wandelementen verschillende methOden voor het afdichten van de holle I De verkregen informatie is te algemeen. 

W«liiiJn,..__.._...........,_...,._.,.,. .. I Giert 1Nfclltt•de.._.,,..noa~•••4e11Glte 
......... 1111 a: ... c;Ue. ....... ..,., 

Wat is de maatnauwkeurigheid van de ruwe betonvloer ter I Geen inzicht in de maatnauwkeurigheid van de ruwe betonvloer ter 
plaatsen van het holle wandelement? plaatsen van de holle wandelementen 

Welke krachten moet de aanslagconstructie weerstaan tijdens I Geen inzicht in de be~ondruk die ontstaat op de aanslagconstructie 
en na het storten van het beton? tijdens en na het storten van beton 

----deafdlelllllla -~.............. '""......,_.....,7 Geen l~qtc~~t ltlde~4le001111Mraock~ 

~~~o~- .. ""--~~ "*' ditlolton ~. ,..., .. 

=:::r. lllnelio~lltcllefiCidlo 11 _,_ 
motiloldiS- .._ aftllciiNII ..."oe heil'
_,.~, 

Opsomming van veri<:regen hoogtematen van de vloer. 
Hierdoor kan bepaald worden wat de variatie is in de 

spleet tussen de wanden en ruwe vloer. 

;Opliomii!IAg..,. ~en ~en k~ 1111111o11 . , 
tkiiCIIIe-~n. H'*-IMI> ~-.1111 

- oe w-llln .,. "-.w•• 11e ,..,., 
Opsomming van verschillende bereKeningen/ 

benaderingen voor het uitrekenen van de betondruk op 
de aanslagconstructie 

ClfMirmnlftll- vene~~ 

~·--~~- ... ftdelleiDftclrukop 

---~ 

1!1' '- ..,.lljdlmettng ....."Vl....., 
t.v.m. ~lll'llet~JIJ!Ivan 

~·"~ 
Het uitvoeringsproces laat het niet meer 

toe om metingen te verrichten 

Hit ai&wei1•11Jt11uxeo 14i81 hit INt
llletlilO~Ie-

Er is geen specifieke berekening voor de 
krachten OP de aanslagconstructie 

El" .. OMA~ lleteluoll .. -lle 

tcrachlen ·-~ 

ln combinatie met interview zal een beter 
prijsindicaties gecreêerd kunnen worden 
left l ljllllild ____ ..,.. 

-~ 
Het meten van de wanden dient te 

geschieden met de hoogste urgentie. 
Mogelijk metingen in fabriek 

ttlt....,_, ........ ~ .. tetdll ..... __ ,......~ 
MogeliJk melliO!Jijll lil ~ 

Er kan besloten worden een 
benaderingsberekening op te stellen 

1!1' bnllalolet-..., 
-~III!JIIIIIe"""teD 
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Aanslagconstructie 

Het aanbrengen/verwijderen van de aanslagconstructie 6650 mm 

l ] 

!Nr.! Bewerkmgen I Tijd in mmuten I Gemiddelde t•Îd I 

1_! .29 
Maatvoering aanbrengen 12.03 11.58 

10.48 
12.43 

I a.l Prefabriceren aanslagbalk 2,15* 2.15 

14.24 
13.18 

Monteren aanslagbalk 13.48 13.48 
14.06 
13.22 

12.23 
13.15 

Verwijderen aanslagbalk 13.57 12.54 
12.08 
12.47 

2_,32 
3.22 .. Repareren/schoonmaken/uitlopen aanslagbalk 6.45 5.02 
4 .32 
5.01 

Netto bewerkingstijd (directe tijd):L! __ ...;;4..;;;S.;;.5;;.;7;._ _ _, A 

Bijkomende onregelmatige handelingen (13% over A):i--....,;5;;,;·.::;5;::8,...__-j 
subtotaal: 51.55 

Rust en persoonlijke verzorging (18°A> over A+B):t----i9f .. "fri210;.__-1 
A+B 

subtotaal : 1.01.15 A+B+C 
Aan- en afloop (ll"'o over A+B+C):I--....,-6;:···.;.;.44.,...--1 

Subtotaai :L..._...;;L;;.-..;;;Ol,;..:7;,;; .. 5 ;,;;...9 _-' 

Totale bruto bewerki~gstijd: ~---=i;.;..b,;p,.7 ·r.:5:..:9;._--l 
Manm•nuten:L. __ _,;6;.;8;._ _ _. 

).li6ó7 tl;HN1tnger~ p.p.p.u, d<l houd! In da'""" l>.>ddlng 1n 21.:JO m.n. WOffltgepl"tlfilllrteet:rd 

~n bMI<t•ng gaar I 0 keer mee. dit houdt ~. r 5 mln pct baddmg 

• All tiJIUM tQ ®«O lx:w<rtlfiii<IIJ<kll I LOttlkr toeslarJ<!fl} on z(/11 vdS<ge<tC/d ""n d~ l.,nd vdn een /'Iu in momeneopname 
11 De fTH!tmgen ~IJ" Ultpevoerd bu ht!l danbn!rtgtY• vdn een .tiJ:nslllgbillk met een lengte yan 6,5.50 (nC(t;" 

D 

Afdichtingsconstructie 

Het aanbrengen/verwijderen van de afdlchtingsconstructie 7550 mm 

I 

INr.l 

IEl 

lil' 

... 

l~. 

mi) J 
Bewerkingen I Tl~d In mmuten I Gemiddelde t l]d I 

Prefabriceren aanslagbalk ~.I~; 2.15 

30.30 
33.26 

Monteren afdichtingsbalk 29.56 31.28 
32.06 
31.22 

12.23 
13. l 5 

Verwijderen afdichtingsbalk 13.57 12.54 
12.08 
12.47 

5.32 
3.22 

Repareren/ schoonmaken/ uitlopen afdichtingbalken 6.45 5.02 
4.32 
5.01 

Netto bewerkingstijd (directe tijd):LI __ ..;;;S..;;;1~,3;;9;.... _ _, 

Bijkomende onregelmatige handelingen (13% over A):i--....,;6;;··...;4;;...---1 
subtotaal: 5_8,22 

Rust en persoonlijke verzorging (18% over A +B):t--""""i'l'lif'io .. 3~----l 
subtotaal : 1.08.51 

Aan- en afloop (11% over A+B+C):~===~~~~-~.j~!>_~===~ 
Subtotaal : L-_l..:....:.::b,;,: . .I.;.;...._..J 

Totale bruto bewerkingstijd:l.__..;l ;.;..1:;,6;;·;.;2;;7_--l 
Manminuten:L. __ ....;;7...;;7 __ _. 

2,6667 bMJdmgcn p.p.p.u, dit hOud[ 111 dar een badding In 22.JOmln. wonJt gf!pf'e(abrlCDCrd. 

êcY1 bMJfJmg gaat 10 kee.r mee, dit hotJdr2 .. l5 mm. per IJodddmg 

" Alle tJ}Ik!n Z1J1t ~Jetto bewerkingstilden (zonder t:oc:siagM) ~n Ziftl vastgesteld aan de hand Vim cm Mult.1 mometitoQname 

11 De ~Nngt:n ZIJII uregevoerd op /Jf!t iliiDb('engctY van eet) efdichtlngsb:lfk met ~n lèngl~ van 7,550 meter 

I 

A+B 

A+B+C 

D 
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Dagbesteding van de timmerlieden 

1 2 3 4 5 

Omach "'I ........... 11 ..... 
~~~~ tttmtn/.._ rn mlntt~~C· ·-- ~'--

07.00 .. 00 Start werkdag 06.23 minuten Discipline werknemers (niet productief) Groen 
07.06.23 Medewerkers lopen naar containers 03.49 minuten Aan-/afloop Paars 
07.10.12 Verzamelen materiaal/materieel 16.56 mimJten Opruimen/ opstarten/ afronden Blauw 
07.27.08 Medewerkers lopen naar werkplek 07.03 minuten Aan-/afloop Paars 
07.34.11 Medewerkers starten met activiteiten 41.01 minuten Direct productief activiteiten (netto bewerkingstijd) Oranje 
08.15.12 Medewerkers roken en staan stil 02.19 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
08.17.31 Medewerkers starten met activiteiten 31.46 minuten Direct productief activiteiten (netto bewerkingstijd) Oranje 
08.49.17 Opruimen materiaal/materieel 02.55 minuten Bijkomende onregelmatige handelingen Blauw 
08.52.12 Vertrek richting schaftkeet 06.22 minuten Aan-/afloop Paars 
08.58.34 Schaften 25.03 minuten Pauze (15 minuten gepland) 10.03 min extra pauze Groen 
09.23.37 Medewerkers lopen naar werkplek 07.19 minuten Aan-/afloop Paars 
u~.JU.!>b !Opstarten act1v1te1t Ub.l/ mmu_!_en BIJKomende onregelmatige handelmgen Blauw 
09.37.12 Medewerkers starten met activiteiten 40 .33 minuten Direct productief activiteiten (netto bewerkingstijd) Oranje 
10.17.45 Medewerkers roken en staan stil 04.59 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
10 .22.44 Medewerkers starten met activiteiten 29.28 minuten Direct productief activiteiten (netto bewerkingstijd) Oranje 
10.52.12 Opruimen materiaal/materieel 04.33 minuten Bijkomende onregelmatige handelingen Blauw 
10.56.45 Vertrek richting koffieplaats 05 .26 minuten Aan-/afloop Paars 
11.02.11 Aankomst koffieplaats 22 .10 minuten Pauze (niet gepland) Groen 
11.24.21 Medewerkers lopen naar werkplek 06.48 minuten Aan-/afloop Paars 
11.31.09 Opstarten activiteit 03.41 minuten Bijkomende onregelmatige handelingen Blauw 
11.34.50 Medewerkers starten met activiteiten 32.32 minuten Direct productief activiteiten Oranje 
12.07.22 Medewerkers roken en staan stil 08.57 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
12.16.19 Opruimen materiaal/materieel 07.15 minuten Bijkomende onregelmatige handelingen Blauw 
12.23.34 Vertrek richting schaftkeet 04.38 minuten Aan-/afloop Paars 
12.28.12 Schaften 35.50 minuten Pauze (30 minuten gepland) 5.50 min extra pauze Groen 
13.04.02 Medewerkers lopen naar werkplek 08.49 minuten Aan-/afloop Paars 
13.12.51 Opstarten activiteit 02.43 minuten Bijkomende onregelmatige handelingen Blauw 
13.15.34 Medewerkers starten met activiteiten 26.43 minuten Direct productief activiteiten Oranje 
13.42.17 medewerkers roken en staan stil 15.45 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
13.58.02 Medewerkers starten met activiteiten 32.51 minuten Direct productief activiteiten Oranje 
14.30 .53 Medewerkers roken, plassen,stilstaan 07.19 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
14.38.12 Medewerkers starten met activiteiten 33.55 minuten Direct productief activiteiten Oranje 
15.12.07 Medewerkers roken en staan stil 02.38 minuten Rust en persoonlijke verzorging Rood 
15.14.45 Medewerkers starten met activiteiten 09.11 minuten Direct productief activiteiten Oranje 
15.23 .56 Opruimen materiaal/materieel 17.16 minuten Opruimen/ opstarten/ afronden Blauw 
15.41.12 Vertrek naar schaftkeet 03.48 minuten Aan-/afloop Paars 

15.45.00 Einde werkdag 

08.45.00 Totaal tijdsperiode gedurende een werkdag 
00.45.00 Totaal betaalde pauzes (15 min. + 30 min .) 
08.00.00 Totaal tijdsperiode van een werkdag exclll5ief betaalde pauzes (100%) 

Toelichting op het tijdsbestedingsschema 

In dit overzicht is de tijdsbesteding van de timmerlieden vastgelegd. De tijdsmetingen zijn bepaald aan de hand van MMO (Multi Moment 
Algemeen: Opname). De metingen zijn vastgelegd met behulp van een stopwatch en verwerkt in Excel. 

1. In deze kolom zijn de tijden vastgelegd bij het wisselen van de activiteiten. De tijdsmeting is gestart om 07.00 uur t/m +/- 15.45 uur. De 
tijdsbesteding per activiteit zijn vastgelegd in minuten en seconden. 

2. 
In deze kolom zijn de tijdsbestedingen beschreven. Dit varieert in uitvoeren van activiteiten, verzamelen materialen/materieel, aan- en afloop van 
en naar de werkplek, stilstaan, roken etc. 

3. In deze kolom zijn de tijden vastgelegd in minuten en seconde per activiteit. 

4. 
In deze kolom worden de activiteiten gecategoriseerd in; Aan- en afloop, bijkomende onregelmatige handelingen, in Rust en persoonlijke 
verzorging, extra pauzes en direct productief. 

5. In de laatste kolom zijn de kleuren aangehouden van de categorieën zoals bij punt 4 is besproken . De kleuren zijn bepaald in tabel 6. 

6. 
Kleurtabel bestaande uit; paars (aan- en afloop), blauw (bijkomende onregelmatige handelingen), rood (rust en persoonlijke verzorging, groen 
,(extra pauzes, niet productief), oranje (direct productief, netto bewerkingstijd) . 

7. In deze tabel zijn de tijdsbestedingen per categorie opgesomd . Dit resulteert in een totale tijdsbesteding per categorie. Uit eindelijk zijn deze 
cijfers uitgedrukt in percentages. Hierbij is uitgegaan dat de totale dagbesteding 8 uur, 100% is. 

8. Rekenvoorbeeld, bepalen van de percentages van de verschillende categorieën . 

9. 
In deze tabel worden de gemeten waarden vergeleken met de aanvaardbare waarden . Tevens wordt in deze tabel de maatregel beschreven voor 
het terugdringen van de gemeten waarden . 

I 
I 

*Alle tijdsmetingen zijn voordat ze opgeteld zijn 
1----::-::-'=---+-=::....::C~"..-+----==~=---+-~"="=-il--=-~~-1 uitgedrukt in seconden. Vervolgens zijn de seconden 

... 12,83°/o 

teruggerekend naar minuten en seconden . Bij het 
bepalen van de percentages is ook hier, eerst 

teruggerekend naar seconden . 

** Het opbergen van gereedschap en materialen 
gedruende de werkdag ,alvorens pauze wordt 

gehouden, is ondergebracht bij bijkomende 
onregelmatige handelingen . 

besteding in seconde per categorie 

6 

Gemeten tijdsbesteding, aanvaarde tijdsbesteding, maatregel 
....__........~~~-~ 
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Aanslagconstructie 

Het aanbren en/verwïderen van de aansla constructie 6550 mm 

Omschrijving 

Badding SS * 1S6 mm 6,SS 
Betanplex 18 mm 12SO * 2SOO mm 1,S6 
Panlatten 22 * 32 mm 6,SS 
Schroeven RVS 4,3 * 38 mm 2S,OO 
Spanhulzen + torx schroeven 20 00 
SDS boor 12 mm 1,00 

Klopboormachine 230 v 1,00 
Schroef-/boormachine accu kop 2S mm 1,00 
Bouwzaagmachine 230 v, 400 mm blad 1,00 
Handcirkelzaag 230 v 1,00 
Kabelhaspel 30m 230 v 1,00 
Zwerfkast 1,00 
Koevoet 0,00 
Spatlijn + vulling 1,00 
Waterpasinstrument + statief + ontvanger 1,00 

!Timmerman/maatvoerder 

-----U'-> 

·-

1,13 

..,."....I:Mv - -.nov --Sctroa~- • bkt 

~--

#alle pnjzen voor materiaal en materieel zijn excl. Btw 19% 

m 
m2 
m 
st 
st 
st 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

mu 

#Prij zen komen uit Bouwkosten Materialen en Materteel E.J.Lampfers, 4e uitgave 2007 

# Alle materieelprijzen zijn gebaseerd op een huurperiode vanaf 1 week 

# Uurtoon vastgesteld op C 37,00 (mu, manuren) anno 2010 

IEN 
DETAIL 

32,SO 32,SO 
33,00 33,00 
79,00 79,00 
3S,OO 3S,OO 
10,50 10,50 
32,00 32,00 
o,so 0,00 
12,00 12,00 
S0,7S S0,7S 

2,66 
14,0S 
O,S3 
0,1S 
0,3S 
6,SO 

17,42 (/10) 
21,92 (/10) 
3,47 (/10) 

3,7S 
7 00 
6,SO 

37,00 

Arbeid 
totaal arbeid 

41,81 

Totaal materiaal: 
Totaa l materieel: 

: Totaal manuren 
Totaal bouwkosten: 

TOTAAL 

( 1,74 
( 2,19 
( 0,3S 
( 3,7S 
( 7,00 
( 6,SO 

( 32,SO 
( 33,00 
( 79,00 
( 3S,OO 
( 10,50 
( 32,00 
( -
( 12,00 
( S0,75 

( 41,81 

c 21,53 
c 284,75 
c 41,81 
c 348 09 

Algemene kosten onderaanneming 6°/o Ll €.::.._ ____ .=2c::.0:..:,8c::.9...JI 

Directe kosten ._l_c ____ 3_6_8 ... ,9_8__, 

Kosten afgerond: f C 370,00 
(Het aanbrengen en verwijderen van de aanslagbalk 6550 mm) 
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Afdichtingsconstructie 

Het aanbren en/verwïderen van de afdichtin scanstructie 7550 mm 

Badding SS * 1S6 mm 
Betonplex 18 mm 12SO * 2SOO mm 
Panlatten 22 * 32 mm 
Schroeven RVS 4,3 * 38 mm 
Spanhulzen + torx schroeven 
SDS boor 12 mm 

Klopboormachine 230 v 
Schroef-/boormachine accu kop 2S mm 
Bouwzaagmachine 230 v, 400 mm blad 
Handcirkelzaag 230 v 
Kabelhaspel 30m 230 v 
Zwerfkast 
Koevoet 
Spatlijn + vulling 
Waterpasinstrument + statief + ontvanger 

!Timmerman/maatvoerder 

Alk.,._ DOV 
~a.g2JOY 

Hoeveelheld 

7 ss 
1,S6 
7,SS 

30,00 
24,00 
1,00 

1,00 
1 00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,00 
0,00 

1,28 

Wericpla'tnM 
W...kllltlttrfllf..,.. l __.... 

M.atwerir-gep.n 

m 
m2 
m 
st 
st 
st 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

mu 

~m!:~ ~. ~~_.,. ... ~1· 

.clt\f'hnnr"''tAA"h..IM 2.'1ft V 
SOS. aoor G _,.,. KoM!_ ..... _ 

~•uwfbvont'i~n,;hh• ... bkJ ftuu') 
~~hMaltNI Jin' A . .. 

2tim'IW!f't.dlln 

#alle prijzen Zijn excl. Btw, excl. Bouwplaatskosten en AKW (algemene kosten, wmst en ns/1;0) 

# Prijzen komen uit Bouwkosten Ma terialen en Materieel E..J. Lampfers, 4e uitgave 2001 

# Alle materieelpnjzen zijn gebaseerd op een huurperiode vanaf 1 week 

# Uurloon vastgesteld op C 37,00 (mu, manuren) 

DETAIL 

Materieel 
totaal materieel 

32,SO 32,SO 
33,00 33,00 
79,00 79,00 
3S,OO 3S,OO 
10,SO 10,SO 
32,00 32,00 
4,SO 4,SO 
12,00 0,00 
S0,7S 0,00 

Materiaal TOTAAL 
totaal materiaal 

2,66 20,08 (/10) ( 2,01 I 

14,0S 21,92 (/10) ( 2,19 I 

O,S3 4,00 (/10) ( 0,40 
0,1S 4,SO ( 4,SO 
0,3S 8,40 ( 8,40 
6,SO 6,SO ( 6,SO 

( 32,SO 
( 33,00 
( 79,00 
( 3S,OO 
( 10,SO 
( 32,00 
( 4,SO 
( - I 
( - I 

37,00 47,36 ( 47,36 

Totaal materiaal: c 24,00 
Totaal materieel: c 226,50 
Totaal manuren: c 47,36 

Totaal bouwkosten c 297,86 

Algemene kosten onderaanneming 6°/o I._€.::_ _____ 1:...;7_,_,8::..7:......JI 

Direct kosten c 315,73 

Kosten afgerond: I C 320,00 
(Het aanbrengen en verwijderen van de afdichtingsbalk 7550 mm) 

verwieleren aanslag- en 

Schroe~ne • IMd 1-.n.., 
Ka..-"-nMr 

KOOWIOI 
Slooiijler 

afdk:rtingsbalk 

2 tbnr .. rtle<Mn 
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PP 

3032S 

30325 

30325 

3032S 

3032S 

3032S 

Schematische weergave meting 1: 

\ 

' ' \ 

' .... 

' ' 

f · 

\ 

' 

-2 -
30324 - 1 

30320 - 5 

30323 - 2 

30324 - 1 

30323 -2 

30319 -6 

30322 -3 

-1 

6 -
-1 

p, . .. 

........-fo'o 
1590 

./ 

1590 

343 400 S7 

342 396 S4 

342 396 S4 

342 398 S6 

314 361 47 

31S 367 S2 

310 366 S6 

311 366 ss 

' ' ' 

Schematische weergave meting 11: 

7 

4 

4 

' ... 

... I I 

METING 11 

METING 11 
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Schematische weergave meting· I: 
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\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\/ 
/ \ 

\ t~ ' \ 

' ' ' / I I • ... ',~,,~!.+ 
...... _"". 

30325 30326 

30325 30325 

30325 30328 

30325 30322 

30325 30323 

30325 30324 

30325 30322 

30325 30324 

/ 
1590 

1 

0 

3 

-3 

-2 

-1 

-3 

-1 ~ I 

-4 

·4 -
3 

·;,Ao 
---lsso 

320 377 

319 379 

319 383 

319 375 

344 392 

344 391 

343 396 

345 397 

Schematische weergave meting 

--~-----' ', 

57 

60 

64 

56 

48 

47 

53 

52 

' ', .... 
', 

---

11 I 
7 

10 

14 

6 

- 2 

-3 

3 

2 

METING 11 

METING 11 
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Schematische weergave meting I: 

,\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

.... ~ 

'',,, ) 'J I J 1 • / uso 

'',, rJf\/ " .. 
75 ),15 ~00 

14'r'. '""-"" 

30322 I -3 
I 

:!..___ 

30324 -l. 

3032S 30317 -8 

3032S 30326 1 

3032S 30324 -1 

3032S 30327 2 

3032S 30326 1 

-8 -
·8 -
2 

.......-rao 

316 363 

317 364 

320 366 

322 36S 

338 392 

336 389 

334 389 

33S 394 

........... ..___ 
' 

47 

47 

43 

S4 

S3 

ss 

S9 

' ' ', .... 
' ' 

-3 

-3 

- 7 

4 

3 

s 
9 

' "" 

.... 
\ 

\ 
\ 

.... 

' 

11 

\ 
\ 

I 

METING II 

~ETING II 
.... 
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Schematische weergave meting I : 

,\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

30325 

30325 

30325 

30325 

30325 

\ 
\ 

30323 

30324 

30323 

30326 

30327 

30321 

30323 

1590 

...!_____ 

·2 

·1 

-2 

1 

2 

·4 

·2 

·1 -4 -
2 

At·• 

/oo 1' 

332 380 

334 385 

336 389 

337 388 

339 375 

339 374 

338 379 

341 383 

339 383 
Minimale waarde; 

Maximale waarde: 

' ' ' 

48 

51 

53 

51 

36 

35 

41 

42 

44 

35 

53 

' '-
' • 

- 2 

1 

3 

1 

·14 

· 15 

·9 

·8 

·6 

METING II 

METING II 
i) I ,..-
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Schematische weergave meting I: 

,\ 
\ 

\ 
\ \ /. l \ ~ 

\\~ 111 rtt 
I ~~~~ 

.............. ,, /'-t. ,j J I H-'/' ... 
', I f~ Á590 

', 1 •• , . .' V 
75' -;:.~' '! ~00 . ......_,. 

30325 30326 1 

30325 30328 3 

30325 30318 -7 

30325 30320 -5 

30325 30323 -2 

30325 30328 3 

30325 30324 -1 

30325 30323 -2 

2 -
·7 -
3 

P-

~0 
1590 

45 

334 379 45 

333 380 47 

343 387 44 

342 387 45 

332 385 53 

334 386 52 

335 388 53 

337 388 51 

I -5 I' 

.... 
~ 

... 

METING 11 

I I METING 11 
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Schematische weergave meting I : 

,\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

30325 

30325 

30325 

30325 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

~- /1 - ..__.." 

30319 

30315 

30318 

30320 

30326 

30320 

30316 

30321 

- 6 

-10 

-7 

- 5 

1 

-5 

-9 

- 4 

Schematische weergave meting 

' p ' ' \ 
\ 

\ 

' \ 
// \ 

METING 11 
I I I I 

332 381 49 -1 

335 383 48 · 2 

334 383 49 -1. 

336 383 47 - 3 

335 383 48 -2 

336 383 47 -3 

337 391 54 4 

338 390 52 2 



,\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

30325 

30325 

30325 

30325 

30325 

30325 

30325 

30325 

Schematische weergave meting I : 

\ 
\ 

\ 

R 

\ 
\ 

\ 
\ 

30326 1 

30327 2 

30323 - 2 

30318 - 7 

30328 3 

30327 2 

30330 5 

30329 4 

- 1 

·7 -
5 

331 385 

331 389 

334 390 

337 388 

340 381 

340 377 

337 381 

342 381 

,, 
· ·~~-

' · ..... 

54 

SB 

56 

51 

41 

37 

44 

39 

' ' ', 

4 

8 

6 

1 

-9 

" 

METING 11 

METING 11 
I ~ I I ~ 
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30325 

30325 

30325 

30325 

Schematische weergave meting I : 

\ 
\ 

\ 
\ 

r . 

\ 
\ 

\ 

30320 -5 

30319 -6 

30318 -7 

30323 - 2 

30322 -3 

30321 -4 

30317 -8 

30320 -5 

- 4 -
8 -

- 1 

~0 
1590 

342 385 

340 388 

341 386 

341 383 

336 389 

337 393 

341 399 

337 391 

-.., 
~----/ 

' 

43 

48 

45 

42 

53 

56 

58 

54 

..... 
" ' ..... 

" ' ' ' 

-7 

- 2 

-5 

-8 

3 

6 

8 

4 

-ft 

METING 11 

METING 11 
i!' .. 1 I -



Schematische weergave meting I: 

.-W. r •• 

. J~ ~/,<o'o F 

~:::----

', 
.... ........ 

", , .._ 

1590 

' 
tJ'• _" 

AF'. __ ", 

METING II 

30325 30321 -4 332 393 I 61 I 11 11 .... I I METING II 

30325 30319 -6 335 392 

30325 30316 -9 336 393 

30325 30324 -1 339 392 

30325 30322 -3 319 369 

30325 30325 0 314 368 

30325 30318 -7 317 368 

30325 30323 -2 319 365 

-1 

R I I I Minimale waarde: I 4 

Maxlmall! waarde: 61 
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Schematische weergave meting I: 
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\ 
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\ 
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\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
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\ 

\ 
\ 

\ 

',,>~,,E-lt~oo 
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30325 30321 

30325 30325 

30325 30326 

30325 30327 

30325 30323 

30325 30322 

30325 30326 

30325 30327 

-1"~ 

- 4 

0 

1 

2 

-2 

-3 

1 

2 

4 -
·4 -
4 

f'-

/'0 
1590 

-RP 

~P• 

METING II 

METING II 
J l I 

313 366 

312 371 

312 365 

313 361 

322 378 

322 377 

321 383 

321 375 
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12, 

c 10, 
V 
Cl 
c:: 
~ 
i 
", 

] 
c 
", 
<( 5 , 

meting 

wand 1 

wand 2 

wand 3 

wand 4 

wand 5 

wand 6 

wand 7 

wand 8 

wand 9 

wand 10 

-10 ,00 

minimale waarde: maximale waarde: 

-6 - 1 

- 4 3 

-8 2 

- 4 2 

- 7 3 

- 10 4 

- 7 5 

- 8 - 1 

- 9 0 

- 4 4 

Minimale waarde: 

Maximale waarde: 

Standaard deviatie (a) 

Precisie (98% 2,33 * a) + 1-

-5 ,00 ,00 5,00 10,00 

Afwijkingen in mm 

stand.dev. 

1,71 

2,16 

4,07 

1,91 

3,33 

4,27 

3,47 

2,17 

2,94 

266 

- 10 

5 

3,40 
7,92 mm 

Mean - - l f9 6 
Std . De v . ;;a 3 ,4 0 2 0 B 

N - 100 

De vloeren zijn met een maatonnauwkeurigheid van +/- 8 mm gestort. 

1 2 .. 

10, 

~ 
~ 6 . 

:.i ....... 
i 
", 6, 

] 
15 

<( 
4 , 

2, 

Meting 

wand 1 

wand 2 

wand 3 

wand 4 

wand 5 

I wand 6 

I wand 7 

wand 8 

wand 9 

wand 10 

minimale waarde: maximale waarde: 

-3 7 

-3 6 

2 9 

-4 3 

1 3 

-3 -1 

- 13 -5 

- 10 -2 

-4 4 

-2 9 

Minimale waarde: 

Maximale waarde; 

Standaard deviatie (a) 
Precisie (98% 2,33 *a) +/-

~ 0 I i ::-r: I I I I I I I I I I I I I I I 

- 1 5 ,0 0 - 10,00 -5,00 ,00 5,0 0 10t0 0 

Afwijkingen in mm 

-13 

9 

4,956 

11,55 mm 

Mean =-&26 
Std Do v . ~4 , 95 6 18 

N ~5o 

1 van de holle wandelementen wordt met een maatonnauwkeurigheid van +/- 12 
in de hoogterichting, geplaatst. 

Meting 

wand 1 

wand 2 

wand 3 

wand 4 

wand 5 

wand 6 

wand 7 

wand 8 

wand 9 

wand 10 

1 2 , 

10. 

c 
V 
Cl 
c 
;i, 
i 
", 

-;o ..... 
~ ;a 

<( 
4 , 

2 , 

-1 5,00 

minimale waarde: maximale waarde: 

-3 6 

3 14 

-7 0 

-15 -6 

-6 -3 

-3 5 

1 12 

1 8 

3 11 

2 12 

Minimale waarde: 

Maximale waarde: 

Standaard deviatie (a) 
Predsie (98% 2,33 *a)+/-

10,00 15,00 

Afwijkingen in mm 

- 15 

14 

6,59 
15,355 mm 

Mean ~ 1 , 72 
Std . Dev . - 6 ,59 01 6 

N • 50 

2 van de holle wandelementen wordt met een maatonnauwkeurigheid van +/- 15 
m, in de hoogterichting, geplaatst. 
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Bekistingsdruk 

Schrikt u maar niet. Dit wordt geen handleiding voor het berekenen van bekistingen. Boze tongen 

beweren dat bekistingen helemaal niet berekend worden maar dat hun constructie volledig gebaseerd 

is op vakmanschap en ervaring. Het rekenwerk dat af en toe nog gepleegd wordt, zou als enig doel 

hebben ook niet-deskundigen te overtuigen van de degelijkheid van het ontwerp. 

Hoe dit ook zij, het kan beslist geen kwaad als die niet-deskundigen ook enig inzicht hebben in de 

krachten die tijdens en na het storten op een bekisting werken. Het is onvermijdelijk dat hier wat 

formules aan te pas komen. Die zijn echter niet erg ingewikkeld en dienen vooral om globaal de 

invloed van de belangrijkste factoren aan te geven. 

Zoals de inleiding al doet vermoeden, zijn de formules niet afgeleid uit natuurwetenschappelijke 

principes maar geheel gebaseerd op praktijkmetingen. Deze zijn uitgevoerd door CIRIA, Construction 

Industry Research and lilformation Association, 6 Storey's Gate, London SWI Engeland. 
'\ 

Factoren 

Factoren die een belangrijke invloed hebben op de bekistingsdruk zijn: 

• stijgsnelheid en wijze van storten: 

• opstijfsnelheid van de specie; 

• afinetingen van de constructie. 

De opstijfsnelheid van de specie is vooral afhankelijk van de temperatuur, de water-cementfactor en de 

aard en klasse van het cement. Als kenmerkende grootheden zijn door CIRIA de temperatuur en de 

zetmaat gekozen terwijl portlandcement klasse A als cement werd gebruikt. 

Het onderzoek werd verder uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: 

stijgsnelheid 0,3 - J5mlh 

zetmaat 0 15 cm 

toeslag/cementverhouding 3 - 7 

temperatuur 3 - 30°C 

storthoogte 0,25 - 6m 

dikte constructie 0,125 - 2,4m 

Hierbij werden drukken gemeten, variërend van 2,5 - 135 kN/m2 (0,025 • 1,35 kgf/cm2
). 



Hydrostatische druk 

Vaak vergelijkt men de druk van betonspecie op zijn bekisting met de druk die water op de wanden 

van zijn reservoir uitoefent. Die laatste druk is goed bekend en gemakkelijk te berekenen: elke meter 

(verticaal gemeten) geeft een druk van 10 kN/m2 (0,1 kgfi'cm2
). Omdat betonspecie ongeveer 2,5 maal 

zo zwaar is als water zou men dus verwachten dat elke meter betonspecie een druk van 25 kN/m2 (0,25 

kgf/cm2
) zou opleveren. Bij een wand van 4 meter hoogte zou de druk op de onderkant van de 

bekisting dus 100 kN/m2 (1 kgf/cm2 of 1 atm.) bedragen, halverwege de hoogte 50kN/m2 enz. 

Dit is echter alleen maar waar wanneer betonspecie zich als water zou gedragen. In werkelijkheid is de 

druk om verschillende redenen vaak lager dan de hier berekende zogenaamde hydrostatische druk. 

Toch is deze berekende druk een belangrijk gegeven: er wordt door aangegeven welke druk maximaal 

te verwachten is. 

De invloed van de hydrostatische druk kan met voordeel door een eenvoudige formule worden 

weergegeven, wanneer er van wordt uitgegaan dat alleen de hoogst te verwachten druk van belang is. 

Die hoogste drukP1 is 'gelijk aan de storthoogte H (in meters) maal de volumieke massa van de specie 

D (bij voorbeeld 2400 kg/m3
) maal de versne~ing van de zwaartekracht (ongeveer 10 m/s2

) of in 

formule: 

P 1 = 10 DHN/m2 

DH ___ kN/m2 

100 

Ook op grafische manier kan het verband tussen storthoogte en hydrostatische druk goed weergegeven 

worden. In figuur 1 geeft de verticale as (met een verdeling in meters) tevens symbolisch de bekisting 

aan. Op de horizontale as staat de bekistingsdruk (in kN/m2
) aangegeven. Een rechte lijn geeft voor 

( een bepaalde storthoogte het verband aan tussen bekistingsdruk en hoogte t.o.v. de onderzijde van de 

bekisting. In de figuur is uitgegaan van een storthoogte van 6 meter. Op dèze hoogte is de druk 

uiteraard 0 kN/m2
. Wanneer de specie zich als water zou gedragen zou de druk onderin de kist (bij een 

volumieke massa van 2500 kg/m3
) gelijk zijn aan 10 x 2500 x 6 = 150 000 N/m2 = 150 kN/m2

• Beide 

punten zijn door een rechte lijn verbonden. 

Uit de figuur blijkt dat de hydrostatische druk op een hoogte van bij voorbeeld 2 meter 100 kN/m2 is. 
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Figuur 1 

Verloop van de hydrostatische druk bij een storthoogte van 6 m 

Opstijving 

In het voorgaande is een aantal malen gezegd 'wanneer de specie zich als water zou gedragen'. Het 

werkelijke gedrag wijkt hier echter vaak belangrijk vanaf en daarmede ook de werkelijke 

bekistingsdruk. Een heel belangrijke factor hierbij is de opstijving van de specie. Zodra de specie een 

bepaalde stijfheid gekregen heeft, neemt de dJ:uk op de bekisting ter plaatse bij verder storten niet meer 

toe. Door zetting van de bekisting kan deze zelfs weer afnemen. 

In de grafische voorstelling kan dit heel goed worden weergegeven. Stel dat bij een storthoogte van 4 

meter de specie onderin de kist juist begint op te stijven. Dat betekent dat de druk daar niet veel hoger 

meer wordt. Wanneer er nog een meter wordt bijgestort, wordt de druk onderin de bekisting nog maar 

weinig hoger en nu is (bij een constante stijgsnelheid van 4 m/h) de specie 1 ineter hoger juist aan het 

opstijven. In figuur 2 is dit proces weergegeven. De druk blijkt nu niet hoger dan ca. 110 kN/m2 te 

worden. 

Wanneer de stijgsnelheid half zo ·groot zou zijn (2 m/h), wordt het beeld als in figuur 3. Nu treedt de 

opstijving 2 meter onder het stortfront op en wordt.de maximale bekistingsdruk niet groter dan ca. 55 

kN/m2
. 

De maximale druk is dus evenredig met de stijgsnelheid S. 

Het is duidelijk dat de Qruk eveneens evenr()dig is met de 'bindtijd' waarmee in dit verband de tijd in 

uren wordt bedoeld waarna de opstijving zover is gevorderd dat bij verder storten toch geen verhoging 

van de bekistingsdruk meer optreedt. Deze bindtijd hangt niet alleen af van de snelheid van binding en 



dus vooral van cementsoort en -klasse en van de temperatuur, maar ook van de speciesamenstelling en 

wijze van verdichten. 

Tabeli geeft een indicatie van de bindtijden die te verwachten zijnvoor species met portlandcement 

klasse A met verschillende verwerkbaarheid en bij verschillende temperaturen. Voor hoogovencement 

moet vooral bij lagere temperaturen met wat langere bindtijden rekening worden gehouden. 

Afhankelijk van cementsamenstelling en temperatuur zou men veiligheidshalve de waarden uit de 

tabel kunnen vermenigvuldigen met een factor 11
/2 - 2. Voor B-cementen is de bindtijd wat korter. 

Hierbij zou een factor 0,8 kunnen worden gehanteerd, terwijl deze voor C-cement ongeveer 0,6 

bedraagt. 

~ .· 

~~ 

l 

Figuur 2 

Stijgsnelheid 4 mlh; opstijving na 1 uur 



Figuur 3 

Stijgsnelheid 2 m/h; opstijving na 1 uur 

Tabel!; bindtijd in uren voor portlandcement klasse A 

Zetmaat (cm) . 
Temperatuur (0 C) 

5 10 15 20 25 30 

2 1,35 1,00 0,75 0,55 0,40 0,30 

4 1,70 1,30 1,00 0,75 0,55 0,40 

6 2,10 1,60 1,20 0,90 0,65 0,50 

8 2,40 1,85 1,40 1,05 0,80 0,60 

10 2,75 2,10 1,60 1,20 0,90 0,65 

12 3,10 2,40 1,80 1,40 1,00 0,75 

Alles bij elkaar genomen kan de druk, alleen rekening houdend met opstijving, niet verder oplopen 

dan 

P2= 
DST 

+ 5 kN/m2 

100 

Hierbij is D weer de vólumieke massa (in kg!m\ S de stijgsnelheid (in mlh) enT de bindtijd in uren 

volgens bovenstaande tabel, eventueel gecorri~eerd voor cementsoort en -klasse. De term 5 kN/m2 



wordt toegevoegd omdat de opgestijfde specie toch nog we] enige druk van bovenliggende, nog 

ongebonden specie doorgeeft. 

Brugvorming 

Een tweede reden waarom de bekisting meestaJ niet de volledige hydrostatische druk hoeft op te 

nemen, wordt veroorzaakt door brugvorming. Hiermee wordt bedoeld dat vooral het grovere 

toeslagmateriaal zich vastzet tussen de bekistingswanden of tussen bekistingswand en wapening. 

Hierdoor wordt de speciedruk slechts onvolledig doorgegeven aan diepere lagen en afgeleid als een in 

verticale richting op de bekisting en wapening werkende kracht. Brugvorming heeft uiteraard minder 

effect naarmate de ruimte binnen de bekisting groter is, maar blijkens de CIRIA-metingen ook naar

mate de stijgsnelheid S groter wordt. 

De eerste factor, hiernà aangegeven door de letter d, wordt gevonden door de kleinste doorsnede (in 

mm) van het constructie-onderdeel op te zoeken, waarbij rekening moet worden gehouden met 

wapening en veranderingen in de doorsnede. De maximale druk die mogelijk is, wanneer brugvorming 

optreedt, wordt aangegeven door de formule: 

d 2 
P1= -- + 15 kN/m 

10 

Voor afmetingen van d boven 500 mm mag echter niet meer met brugvorming worden gerekend. 

Invloed storten en trillen 

Wanneer een nieuwe lading specie op de onderliggende laag wordt gestort, treedt vooral in de 

dieperliggende lagen door de ondervonden schok, in de opgesteven massa een blijvende 

drukverhoging op. Deze wordt op 10 kN/m2 geschat. Wanneer de 'vrije-valhoogte' echter minder dan 2 

meter bedraagt mag deze factor worden verwaarloosd. Zo niet dan moet dus 10 kN/m2 worden 

opgeteld bij elk van de drie behandelde berekende waarden van P. 

Het trillen van het beton is een van de redenen waarom de invloed van brugvorming en opstijving 

minder groot is dan deze wel zou kunnen zijn. Bij hoge stijgsnelheden mag de invloed van het trillen 

op de dieper gelegen lagen echter worden verwaarloosd. Dit heeft tot gevolg dat de bekistingsdruk 

nooit hoger zal worden dan bij voorbeeld 150 k:N/m2
• Hiermee is dus een vierde wijze van uitdrukken 

van de maximale bekistingsdruk aangegeven: P4 = 150 kN/m2 

Samenvatting van de.formules 

De volgende vier formules zijn nu gegeven, die elk voor zich een maximaal te verwachten 

bekistingsdruk aangeeft: 
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Figuur4 

1. Hydrostatische druk 

DH 
P1 = (+ 10) kN/m2 

100 

2. Opstijving 

DST 
P2 = + 5 (+ 10) kN/m2 

100 

3. Brugvorming (~oord~ 500) 

d 
P3 = 3 S + -- + 15 (+ 10) kN/m2 

10 

4. Willekeurige bovengrens 

P4 = 150 kN/m2 

Om nu de werkelijke bekistingsdruk te schatten moet (en dat is een aangename afwijking van de 

normale procedure) die formule worden toegepast die de kleinste druk aangeeft. Dat komt omdat 

opstijving en brugvorming in wezen beperkende factoren zijn die vaak verhinderen dat de druk zo 

hoog oploopt als de berekende hydrostatische druk aangeeft. 

Voorbeelden 

Enige voorbeelden zijnmisschien nuttig om het gebruik van deze methode toe te lichten. 

1. Een stort over een hoogte van 4 meter wordt uitgevoerd met een stijgsnelheid van 3 m/h. De 

specie heeft een temperatuur van.l5°C, een zetmaat van 12 cm en een volumieke massa van 2400 

kg/m3
. De 'vrije dikte' van het onderdeel is 300 mm. De formules leveren op: 



hydrostatische druk 
2400 x 4 
---- :: 96 kN/m

2 

100 

opstijving (factor I ,80 'uit tabel 1) 
2400 x 3 x 1,80 

100 

brugvorming 3 x 3 + 
300 
--+ 15:: 54kN/m2 

10 

Figuur 4 geeft dit resultaat weer. 

= 130 kN/m2 

Tot een hoogte van bijna 2 meter is de druk, dankzij de brugvorming, beperkt tot 54 kN/m2
, daarboven 

vindt een geleidelijke daling tot 0 kN/m2 plaats ten gevolge van de verminderende hydrostatische druk. 

2. Zelfde stort, echter een storthoogte van 6 meter, 2 m!h, 20°C, zetmaat 6 cm. 

hydrostatische druk 
2400 x 6 

---- = 144 kN/m
2 

op stijving 

100 

. 2400 x 2 x 0,90 

100 
= 43 kN/m2 

brugvorming 3 x 2 + 30 + 15 :: 51 kN/m2 

In figuur 5 is dit voorbeeld grafisch weergegeven. 

In dit geval beperkt opstijving de druk tot 43 kN/m2 tot een storthoogte van 4,5 m. Daarboven loopt de 

druk geleidelijk terug tot 0 kN/m2
• Wanneer het beton een vrije val maakt van meer dan 2 meter, dan 

moeten alle drUkken met 10 kN/nlworden verhoogd. 

Slotopmerkingen 

In het voorgaande is uitgegaan van normale speciesamenstellingen en normaal verdichten met behulp 

van trilnaalden. 

Toevoeging van hulpstoffen kan zowel de vloeibaarheid van de specie (brugvorming) als het 

opstijvingsproces beïnyloeden, waardoor de drukken belangrijk hoger kunnen worden dan uit de 

formuJes blijkt. 



Ook gebruik van bekistingstrillers kan tot belangrijk hogere speciedrukken leiden. Aan de andere kant 

vermindert het gebruik van bekistingstrillers de extra dnik die door het vallen van de specie wordt 

veroorzaakt. 

~:S~~Y~rt<a . 
Pr~~vgfrj)îi'>9-----···, 

1~----~~--------~------~ o ~o .,1)0 tl>"o -
b<>kisti,~9s~r-uk ( k'l'fjm~) --·-+ 

Figuur 5 

Literatuur 

Door CIRIA wordt een handige, geplastificeerde kaart uitgegeven met de hiervoor vermelde formules 

en bovendien een diagram waaruit de maximale druk voor beton met een zetmaat van 4 cm direct kan 

worden afgelezen. De kaart is in de Engelse taal gesteld. 

In NEN 3051, 'Richtlijnen voor het trillen van beton' worden twee andere methoden behandeld. Deze 

zijn over het algemeen wat moeilijker toepasbaar, maar leiden niet tot principieel andere resultaten . 

. I 



BT10 I BT12 I BT16 

tti 
F120 

BT5x50 
BT6x30 100 800 30 10 

~u.· BT6x50 100 800 50 6 10 
BT6x60 100 800 60 6 10 
BT6x80 50 400 80 6 10 
BT6x100 100 400 100 6 10 
BT6x120 100 400 120 6 10 
BT6x140 50 200 140 6 10 
BT6,5x30* 100 1200 30 6,5 10 
BT6,5x50* 100 800 50 6,5 10 
BT6,5x100* 50 300 100 6,5 10 
BT8x50 50 400 50 8 13 
BT8x75 50 200 75 8 13 
BT8x100 50 200 100 8 13 
BT10x60 50 200 60 10 17 
BT10x75 50 200 75 10 17 
BT10x100 50 200 100 10 17 
BT10x110 25 100 110 10 17 
BT10x120 25 100 120 10 17 
BT10x140 25 100 140 10 17 
BT10x1 60 20 80 160 10 17 
BT10x200 20 80 200 10 17 
BT1 Ox240 20 80 240 10 17 
BT10x280 20 80 280 10 17 
BT1 Ox320 20 80 320 10 17 
BT12x75 25 100 75 12 19 
BT12x 100 25 100 100 12 19 
BT12x150 20 80 150 12 19 
BT12x200 20 80 200 12 19 
BT16x1 00 20 80 100 16 24 
BT16x130 10 40 130 16 24 
BT16x150 10 40 150 16 24 
BT16x200 10 40 200 16 24 
BT16x240 10 40 240 16 24 
BT16x280 10 40 280 16 24 
BT16x320 10 40 320 16 24 
'Discontinued once stock exhausted I uitloop I auslaufendes Modelil jusqu·~ epuisement du stock I utg~ende artikel 
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Type hnom [mml , h, [mml dr (mm! ltu (mmj N,., (kNI Vree [kNI 

I BT5x50 35 45 7 15 1,5 1,0 
BT6x30 25 35 7 5 0,8 1,6 
BT6x50 35 45 8 15 1,5 1,6 
BT6x60 35 45 8 25 1,5 1,6 
BT6x80 45 55 8 35 1,9 1,6 
BT6x100 45 55 8 55 1,9 1,6 I BT6x120 45 55 8 75 1,9 1,6 
BT6x140 45 55 8 95 1,9 1,6 

) BT8x50 45 55 10 5 1,9 3,6 
BT8x75 65 75 10 10 3,3 3,6 
BT8x100 65 75 10 35 3,3 3,6 

Type hnnm (mm! h, (mm! dr [mm! I r., (mml N,,ll (kN! v, " (kNI 

BT10x60 
BT10x75 
BT10x100 I BT10x110 
BT10x120 
BT10x140 
BT10x160 
BT10x200 
BT1 Ox240 
BT10x280 

1 

BT10x320 
BT12x75 
BT12x100 
BT12x150 
BT12x200 
BT16x100 
BT16x130 
BT16x150 
BT16x200 
BT16x240 
BT16x280 
BT16x320 

mm max mm max m1n hnom malt hnom mul mJx nun&mJI'I 

55 
55 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
55 75 
70 
70 85 
70 85 
70 85 
80 
80 110 
80 110 
80 I 110 
80 I 110 
80 110 
80 110 

I 65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

I 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

95 
95 
95 

125 
125 
125 
125 
125 
125 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
14 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

5 2,6 12,9 
20 2,6 12,9 
45 25 2,6 4,1 12,9 
55 35 2,6 4,1 12,9 
65 45 2,6 4,1 12,9 
85 65 2,6 4,1 12,9 
105 85 2,6 4,1 12,9 
145 125 2,6 4,1 12,9 
185 165 2,6 4,1 12,9 
225 205 2,6 4,1 12,9 
265 245 2,6 4,1 12,9 
5 4,1 17,0 
30 15 4,1 5,4 17,0 
80 65 4,1 5,4 17,0 
130 115 4,1 5,4 17,0 
20 6,3 26.2 
50 20 6,3 9,9 26.2 
70 40 6,3 I 9,9 26,2 
120 90 6,3 9,9 26,2 
160 130 6,3 9,9 26,2 
200 170 6,3 9,9 26,2 
260 210 6,3 9,9 26,2 

I 

I 

I 
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Berekening hydrostatische druk en stootbelasting 
In de berekening wordt er van uitgegaan dat de holle wandelementen in twee delen 
worden gestort. Dit houdt in dat de betonhoogte van het eerste deel gelijk is aan 
1,35m. Het tweede gedeelte brengt het totaal op een hoogte van 2, 70m. Verder 
wordt er in de berekening uitgegaan dat het gedrag van beton geljjk is aan dat van 
water. Dit houdt in dat de druk in alle richtingen, op hetzelfde hoogteniveau, aan 
elkaar gelijk is. Ook dient vermeld te worden dat de afdichtingsconstructie geen 
bijdrage levert aan het bij elkaar houden van de holle wandschillen. Er wordt bij de 
berekening onderscheid gemaakt in de hydrostatische belasting en de stootbelasting 
ten gevolge van het stooteffect van beton op de afdichtingsconstructie door het 
vallen van beton van een hoogte van 2,80m. In de eerst berekening wordt gekeken 
naar de hydrostatische druk van beton op de afdichtingsconstructie. 

Hydrostatische belasting: 

Betondruk maximaal bij een hoogte van 1,35m (hydrostatisch) 
(maximaal op afdichtingsconstructie, h x p): 
1,35 x 2400 = 3240 kg/m 2 = 32,4 kN 

Betondruk (hydrostatisch) 
(op 50 mm boven ruwe betonvloer, h x p): 
1,30 x 2400 = 3120 kg/m 2 = 31,2 kN 

Betondruk (hydrostatisch) gemiddeld op de plint: 
(32, 40 + 31,20)/ 2 = 3180 kg/m 2 = 31.8 kN 

hoogte (mm) 

Storthoogte deel 1 
1350 mm sz 

500 -!-----'. 

+o ==::;:l 0==2::;::0==3:J.d-4,-0 kracht (kH) 

31,2 

Fig. 1 Schematisering van betonkrachten op de afdichtingsconstructie 



Oppervlakte afdichtingsbalk (één zijde: I x h) : 
6,650 x 0,05 = 0,3275 m2 

Druk op de aanslagbalk: 
Gemiddelde betondruk x oppervlakte afdichtingsbalk 
31,8 x 0,3275 = 10,41 kN 

Per zijde 12 bevestigingspunten, dus: 
10,41/12 = 0,87 kN per punt. 

In het huidige systeem is gekozen voor een betonschroef (type BT 6 x 80) met een 
maximale afschuifkracht (Vree) van 1,9 kN. Dit houdt in dat het gekozen 
bevestigingssysteem ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen. De betonschroef
specificatie is terug te lezen in bijlage 7. Wat in deze berekening nog niet is 
meegenomen is de extra kracht die ontstaat op de aanslagconstructie door het 
storten van beton van +/- 2,80m storthoogte, ook wel kinetische belasting genoemd. 

Stootbelasting: 

In figuur 6. 5 is een schematische weergave van het storten 
van de holle wandelementen van een hoogte van +/- 2,80m. 
De formules die hierbij gebruikt worden zijn : 

N = p x V2 x A 

N = druk op de vloer 
p = soortelijk gewicht (beton 2400 kg/m3) 
V= snelheid (g (9,81) x t.t) 
A = oppervlakte (I x b) 

ät = v ( ( 2 x äs) I g) 

~t = tijdsduur in m/s 
~s = afgelegde weg in m 
g = valversnelling zonder weerstand 9,81 m/s2 

Fig . 2 Schematische weergave storten holle wandelementen 



Vervolg berekening: 

4t = v {{2 x 2,8) 1 9,81) 
M = 0,7559 sec. 

V = 4t x g 
V = 0, 7559 x 9,81 
V = 7,415 m/s 

A = oppervlakte {gleuf Kubel) 
A = 0,40 x 0,10 
A = 0,04 m 2 

p = soortelijk gewicht beton 2400 kg/m 3 

p = 100 liter (1/10 van een m 3 ) = 240 kg (geeft meer dan 13,5 cm hoogte in één 
p = 240 kg keer op volledig grondoppervlak onder 

N = p x V2 x A 
N = 240 x 7,4152 x 0,04 
N = 527,33 kg 
N = 5,27 kN (kinetische energie) 

Bij 12 bevestigingspunten: 
5,27 I 12 = 0,439 kN per bevestigingspunt* 

element!) 

* Bij de berekening is geen rekening gehouden met luchtweerstand op het beton tijdens het 
vallen. Ook is geen rekening gehouden met het onderbreken van de val door de aanwezigheid 
van de tralieliggers. Ten gevolge van deze twee extra variabelen zou de betonsnelheid {V) 
verminderen en de kracht per bevestigingspunt lager uitkomen. 

Conclusie 

De belasting op de aanslag-jafdichtingsconstructie door het storten van beton 
bestaat uit een hydrostatische belasting en een kinetische belasting/stootbelasting 
ten gevolge van het storten van beton van een hoogte van 2,80m. Bij het trekken 
van de conclusies is uitgegaan van de situatie zoals in de vorige paragraaf 
beschreven is. 

De hydrostatische belasting op de aanslag-jafdichtingsconstructie is: 

10,41 kN = bij 12 bevestigingspunten (h.o.h. 600 mm, bij een lengte van 
6550 mm en een storthoogte van 1350 mm) = 0,8679 kN per punt 

De stootbelasting (kinetische belasting) op de aanslag-/afdichtingsconstructie is: 

5,27 kN = bij 12 bevestigingspunten (h.o.h. 600 mm bij een lengte van 
6550 mmeneen storthoogte van 1350 mm) = 0,439 kN per punt 

De stootbelasting op de aanslag-/afdichtingsconstructie is de helft van de 
hydrostatische belasting waardoor de hydrostatische belasting maatgevend is. 
Het maatgevende belastingsgetal in het referentiekader is 10,41 kN. 
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·-~· nrsAt/mE nrs A ' t/m E' 
nr. afstand in m m nr. afstand in mm 

A 27 F 27 

c 26 H 32 I 

E 27 J 27 

verschili 4 verschili - 4 verschil 1 verschil 0 

Dikte blokken mm: ~ Dikte blokken mm : I 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm : 27 

Verloop wand: , --- ,Verloop wand: Verloop wand: BOL Verloop wand: HOL 

Schematische weergave: Schematische weergave: 



,y, .......... . WUQW ; .. , .......... 

nrsAt/mE nrs A' t/m E' nrsAt/mE nrs A ' t/m E' 
nr. afstand in mm nr. afstand in mm nr. afstand in mm nr. afstand in mm 

A 27 F 27 A 27 F 27 

c 27 H 29 c 30 H 27 

E 27 J 27 E 27 J 27 

verschil 0 verschil -2 verschil -3 verschil 0 

Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 

Verloop wand: VLAK Verloop wand: HOL Verloop wand: HOL Verloop wand: VLAK 

Schematische weergave: Schematische weergave: 



...... --~1 ~ '-WIIi' 
ni"S At/mE nrs A' t/m E' nrsAt/mE nrs A' t/m E' 

nr. afstand in mm nr. afstand in mm nr. afstand in mm nr. afstand in mm 

A 27 F 27 A 27 F 27 

c 29 H 30 c 32 H 24 

E 27 l 27 E 27 l 27 

verschil - 2 verschil -3 verschil -5 verschil 3 

Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 

Verloop wand: HOL Verloop wand: HOL Verloop wand: HOL Verloop wand: BOL 

Schematische weergave: Schematische weergave: 



A 27 F 27 

c 27 H 27 

E I 27 J 27 E 27 J 27 

-3 verschil 4 verschil 0 verschil 0 
'----

Dikte blokken mm: t=:.!:jDikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: ~Dikte blokken mm: I 27 

Verloop wand: Verloop wand: BOL Verloop wand: Verloop wand: 

Schematische weergave: Schematische weergave: 



. ._VIII .. ...._. 
nrsAt/mE nrs A ' t/m E' 

nr. afstand in mm nr. afstand in mm 

A 27 A 27 

c 30 c 29 ' 

E 27 E 27 

verschil -3 verschil - 2 verschil -3 verschil 0 

Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 27 Dikte blokken mm: 

Verloop wand: HOL Verloop wand: HOL Verloop wand: I ··-- !VerlooD wand: 

Schematische weergave: Schematische weergave: 

u • 



wand 1 BOL 4 HOL - 4 

wand 2 BOL 1 VLAK 0 

wand 3 VLAK 0 HOL -2 

wand 4 HOL -3 VLAK 0 

wand 5 HOL - 2 HOL - 3 

wand 6 HOL - 5 BOL 3 

wand 7 HOL - 3 BOL 4 

wand 8 VLAK 0 VLAK 0 

wand 9 HOL - 3 HOL - 2 

wand 10 HOL -3 VLAK 0 

Minimale waarde: - 5 - 4 

Maximale waarde: 4 4 

h= hol 
b= bol 
vl= vlak 

Conclusie~ 

De holle wandelementen zijn gemeten in het midden van het element. De gemeten 
afwijking bedraagt op deze plaats de helft van de werkelijke afwijking. De holle 
wandelementen zijn geplaatst met een maatonnauwkeurigheid van +/- 6 mm. 

6 , 0 

5, 
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C'l 4,0 
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l 
ro 
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ro 
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CU -
0 

.r:::: 
c:::: c:::: 
ftl CU 
>1: 
C:::: CU 
CU E 
Olcu 
C::::-
:i CU 
...... 'a 
·- c:::: ~ ftl 
'; ~ ... 
ftl 
ftl 
:E 

1, 

-2,,50 .00 2 ,50 

Afwijkingen in mm 

, . .,.. ___ 
Mean 
98% Confidence Interval for Mean ILower Bound 

lupper Bound 
50/o Trimmed Mean 

Median 
Varianee 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
Interquartile Range 
Skewness 
Kurtosis 

5 ,,00 

Mean =-,.90 
Std. Dev. =2,5526 

N =20 

. c std.lrror. 
-0,900 0,571 
-2,350 
0,550 
-0,944 
-1,000 
6,516 
2,553 
-5,000 
4,000 : 

9,000 
3,000 
0,551 0,512 
-0,344 0,992 

' 
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Onderbouwing van de materialisatie en vormgeving van de sparingsmal 

In figuur 10.1 is een beoordelingstabel opgesteld waarin de verschillende 
malvormen, uitgevoerd in de materialen hout, aluminium, kunststof en staal, staan 
weergegeven en beoordeeld zijn. De malvormen bestaan uit; ronde, trapezium, 
vierkante en u-vormen. De vormen en materialen van de mal zijn getoetst ten 
opzichte van elkaar aan de opgestelde criteria. De criteria bestaan uit: kosten, 
gewicht, standaardheid van het profiel , bewerkbaarheid, maatnauwkeurigheid, 
mogelijkheid tot ontkisten en repetitie aantal (hergebruik). Op basis van deze tabel 
is een keuze gemaakt voor de vorm en het materiaal van de sparingsmaL 

Beoordelingstabel vorm en matenaal van de mal 

Rond/ovaal: IIHout (massie f rond) -- I. - + + + - - - < 10 - 3 
!Aluminium (buis rond) -- + + - ++ + + < 50 + 3 
'[Kunststof J buis rond). + + + - -- 0 0 < 20 0 
'[staal (massief en buis) - - + + ++ + ++ > 50 + 5 

Trapezium: 

VIerkant: Hout (massie f) + + + + + 0 ' - - < 10 +3 
Aluminium (koker) -- + + - ++ - + < 50 + 1 
Kunst stof (koker) + + - - - 0 0 < 20 - 1 
Staal (koker) 0 - + + ++ + ++ > 50 + 6 

U-vorm: + + + + + 0 -- < 10 + 3 
+ + + + < 50 0 

+ + + 0 < 20 0 
0 + + + + ++ > 50 + 5 

Figuur 10.1 Beoordelingstabel voor de vorm en het materiaal van de mal 

Uit de beoordeling valt op te maken dat de sparingsmal zal bestaan uit vierkante 
stalen kokerprofielen. De 'standaard' stalen kokerprofielen zijn maatnauwkeurig, 
eenvoudig te ontkisten en de profielen hebben een hoge repetitiewaarde. 
De mal heeft de vorm van een ruime horizontale doorsnede van het holle 
wandelement. De kokerprofielen worden geproduceerd met afgeronde hoeken, dit 
vergemakkelijkt het ontkistingsproces. De kopse kanten van de profielen zijn 
dichtgezet en verbonden met elkaar. Hierdoor zal het volledige holle wandelement 
verdiept geplaatst kunnen worden in de sparing. In figuur 10.2 is een horizontale 
doorsnede weergegeven van de stalen sparingsmal (blauw) en een horizontale 
doorsnede van het holle wandelement (grijs). 
~------------------------------~70G-------------------------------~ 
r-----------------------------~54G-----------------------------~ -----
~------------------------------n65G-------------------------------~.o 

·~==================~==========~5~5~~==================~~~~==~0 ~ T8 
~==~==~================================~========~ ~ 

Figuur 10.2 Horizontale doorsnede de stalen mal en het holle wandelement 



Bij het bepalen van de kosten is ook een alternatieve malvorm gecreëerd. Deze 
malvorm heeft een trapezium vorm en bestaat uit hout. 

In figuur 10.3 staan de verticale doorsneden van de mal uitgevoerd in staa l en in 
hout. De stalen koker-profielen hebben een afmeting van 100*80*3 mm. Het 
gewicht van de stalen kokerprofielen met een lengte van 6700 mm komt neer op 97 
kg. Het gewicht van de houten trapeziumvorm, bestaande uit vuren baddinghout en 
betanplex met een lengte van 6700 mm, is 70,5 kg. Dit houdt in dat de mallen niet 
op handmatige wijze verwerkt kunnen worden. 

Figuur 10.3 Doorsneden stalen mal ( I) en houten mal (r) 

Volgens ARBO-voorschriften is het gewicht te hoog (maximaal 23 kg per persoon) 
om door twee personen getild dan wel getransporteerd te worden. Het is een 
mogelijkheid om de sparingsmal met de kraan te plaatsen. Ook het opdelen van de 
mal in handzame delen is een optie. De verwerkingstijd voor het 
monteren/verwijderen van de mal is bepalend voor de te maken kosten. In bijlage 
11 wordt gekeken naar de verwerkingstijd en de hierbij horende kosten, bestaande 
uit materiaal, materieel en arbeid. De bewerkingstijd en de kosten zijn voor drie 
maloplossingen bepaald, te noemen: 

~ Stalen mal, bestaande uit 3 delen (handzame delen) 
~ Houten mal, bestaande uit 1 deel ( lengte 6700 mm) 
~ Houten mal, bestaande uit 2 delen. (handzame delen) 
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Verwerken stalen mal (3 delen) 

Positioneren en fixeren/ afdichten holle wandelement 

TiJD a. KOSTEN 
riJVIng 

33 00 
2,00 
1,00 
4,00 
2,00 
2 00 
1,00 
3 00 
3,00 

Betonmolen/s eciemolen 1,00 
Kabelhas el 30m 230 v 1,00 
Zwerfkast 1 00 

1,00 
Waterstofzul er 1,00 
Torenkraan 0,00 
Waterpasinstrument + statief + ontvanger 1,00 

!Timmerman/maatvoerder/machinist 183,S3 

• :...:-_.......-.....,....! . . .• 

Prefabriceren mal (geprefabriceerd aaangeleverd) 
Aanbrengen maatvoering (t.b.v . mal) 
Positioneren mal 

Verwijderen + schoonmaken mal 
Maatvoering aanbrengen (t.b.v .positioneren h.w.e.) 

Fixeren voetconstructie holle wandelement 

liter 
stuk 
liter 
stuk 
stuk 
stuk 

st 
st 
st 

st 
st 
st 
st 
st 

uur 
st 

I man minuten! 

man minuten 
0,00 
12,00 
40 00 

40,00 
12,00 

20 00 

Totaal netto manminuten 24,00 ....__....;..._ ... 
Bijkomende onregelmatige handelingen (13% over A): 16,12 

subtotaal: ~""'1~4~0~. 1~2--f 

2S,OO 
10,SO 
32 00 
4 00 

40 00 
114,28 
S0,7S 

A+B 
Rust en persoonlijke verzorging (18% over A+B): 2S,22 

subtotaal:~""'l:-:6";,5;.,. ,3-:-4:---f A+B+C 

Aan- en afloop (11% over A+B+C):r--~1~8,:-=1~9-=---1 
Su btotaa I: L-....;1:..;8;.;:3;.:., S:..;3;;.__, D 

TOTAAL 

( 21 ss 
0 os 0,10 ( 0 10 
4 99 4,99 ( 4,99 
0 1S 0,60 ( 0 60 
0 16 0 32 ( 0,32 
0 06 0,11 ( 0,11 
9 87 9,87 ( 9 87 
0 04 0 12 ( 0,12 
0,07 0,21 ( 0,21 

2S 00 ( 2S 00 
10 so ( 10 50 
32,00 ( 32,00 
4 00 ( 4,00 

40 00 ( 40 00 
0,00 ( 

S0,7S ( S0,7S 

37,00 113,18 ( 113,18 I 
Totaal materiaal: C 37,87 
TotaaI materieel: l-:c=----~1=-6=2,'-::2.-:5;:-i 

Totaal arbeid: C 113,18 
Totaal bouwkosten: ~c=----...;3~1~3~3~0~ 

Algemene kosten onderaanneming 6°/o ._j ..:.€ ____ ___c.1..:.8,:..;:8..:.0_.j 

Directe kosten ~..";c;.... __ ..;3;.3;.2;.;.,:.;1;.0;....J 

Kosten afgerond: I C 335,00 
Het positioneren en afdichten van een holle wandelement met een lengte van 6650 mm 

Kosten : 33S,OO ( 

I Ti 'd : 184 00 man minuten 
Gewicht mal : 97,00 Kg 
Gebruik mal : < 100 

~ De kosten van de stalen mal zijn gedeeld door het aantal keren hergebruik 

# alle prijzen voor materiaal en materieel :Vil' excl. Btw 19 o/o 

# Prijzen komen uit Bouwkosten Materlaten en Mateneef !;.J.lampfers, 4e uitgave 2007 

# Alle materieelprijzen zijn gebaseerd op een huurperiode vanaf 1 week 

11 Uur1oon vastgesteld op C 37,00 (mu, manuren) a11no 2010 



Verwerken houten ma l ( 1 delen) 

Positioneren en fixeren/ afdichten holle wandelement 

TOD81.KO$TEN 

43 00 
2,00 
1,00 
4,00 
2,00 
2,00 
1,00 
3,00 
3,00 

400 mm blad 1,00 
1,00 
1 00 
1,00 
1,00 
1,00 

er 1 00 
Torenkraan 0,50 
Waterpasinstrument + statief + ontvang"er 1,00 

!Timmerman/maatvoerder/machinist 106,57 

i~~·· 

Prefabriceren mal (geprefabriceerd aangeleverd) 
Aanbrengen maatvoering (t .b.v. mal) 
Positioneren mal 

Verwijderen + schoonmaken mal 
Maatvoering aanbrengen (t.b.v .positioneren h.w.e.) 

Fixeren voetconstructie holle wandelement 

liter 
stuk 
liter 
stuk 
stuk 
stuk 

st 
st 
st 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

uur 
st 

I man minuten! 

man minuten 
0,00 

12,00 
18 00 

10,00 
12,00 

20 00 

Totaal netto manminuten 72,00 
~....-...;....;;;:~__, 

Bijkomende onregelmatige handelingen ( 13% over A}: l-"""":'9~,:.;;3~6:.---1 
subtotaal: 81,36 

Rust en persoonlijke verzorging ( 18% over A+B}: 1-~1~4:-:-,6:;.4;:..---! 

68 00 
25 00 
25 00 
10,50 
32,00 
4,00 

40 00 
114 28 
50,75 

A+B 

subtotaal: 96,00 A+B+C 
Aan- en afloop (11% over A+B+C}:I-~1~0.:..:,5~6~-1 

Su btotaa I : L.-_1;;..;0;...;6;.:.., ;;.;7 _ _, D 

TOTAAL 

0,65 28 08 € 28 08 
0,05 0,10 ( 0,10 
4 99 4 99 ( 4 99 
0,15 0,60 ( 0 60 
0,16 0 32 € 0,32 
0,06 0,11 ( 0,11 

13,75 13 75 ( 13 75 
0 04 0 12 ( 0,12 
0,07 0,21 ( 0,21 

68_ 00 ( 68 00 
25,00 ( 25 00 
25 00 ( 25,00 
10,50 ( 10 50 
32 00 ( 32 00 
4,00 ( 4 00 

40 00 ( 40 00 
57 14 ( 57 14 
50,75 ( 50,75 

37,00 65,72 ( 65,72 I 

Totaal materiaal : C 48,28 
Totaal materieel: l-:c:-----:3::-1::-2:::-,=-:3:-:9=--i 

Totaal arbeid : C 65,72 
Totaal bouwkosten: t--:c:-----4~2=-6=:..:3:0:9::-1 

Algemene kosten onderaanneming 6°/o L! """€ ____ -=2"""5.'-"58"'-'! 

Directe kosten C 451,97 .__ ___ ....... ~ .... 
Kosten afgerond: I C 455,00 

Het positioneren en afdichten van een holle wandelement met een lengte van 6650 mm 

Kosten: 455,00 ( 

) Ti"d: 107 00 man minuten 
Gewicht mal : 70,83 Kg 
Gebruik mal: < 10 

* De kosten van de houten mal zijn gedeeld door het aantal keren hergebrulle 

* alle prijzen voor materiaal en materieel zij n exd . Btw 19 % 

# Pnjzen komen uit Bouwkosten Matertalen en Maten eef E.J.Lampfers, 4e uotgave 2007 

# Alle materieelprij zen zijn gebaseerd op een huurperiode vanaf I week 

# Uurloon vastgesteld op ( 37,00 (mu, manuren) anno 2010 



Verwerken houten mal (2 delen) 

Positioneren en fixeren/afdichten holle wandelement 

er 
Torenkraan 
Waterpasinstrument + statief + ontvanger 

!Timmerman/maatvoerder/machinist 

Prefabriceren mal (geprefabriceerd aangeleverd) 
Aanbrengen maatvoering (t.b.v. mal) 
Positioneren mal 

Verwijderen + schoonmaken mal 
Maatvoering aanbrengen (t.b .v .positioneren h.w.e.) 

Fixeren voetconstructie holle wandelement 

43 00 
2,00 
1,00 
4,00 
2,00 
2,00 
1 00 
3,00 
3,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1 00 
1,00 
0 00 
1,00 

153,93 

liter 
stuk 
liter 
stuk 
stuk 
stuk 

st 
st 
st 

st 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

uur 
st 

I man minuten I 

man minuten 
0,00 
12,00 
30 00 

30,00 
12,00 

20 00 

Totaal netto manminuten 104,00 ...__;;;.;;...,;;,:,.;;,.;;;__, 

Bijkomende onregelmatige handelingen ( 13% over A): 1----i-1~3:":,~5;;,2:---1 
subtotaal: t t 7, 52 

Rust en persoonlijke verzorging ( 18% over A+B ): 1-.....;;,2~1F-,~1:.;;5;.,_-I 

68 00 
25 00 
25 00 
10,50 
32 00 
4 00 

40 00 
114,28 
50,75 

A+B 

subtotaal: .38,6 A+B+C 
Aan- en afloop (11% over A+B+C):I-~1F=5,;.,~2=-5--I 

Subtotaal : .,_....;;;.1.;..5.;..3,:..;;9..;3;..__, D 

TOTAAL 

0 65 28 08 ( 28 08 
0 os 0,10 ( 0 10 
4 99 4 99 ( 4 99 
0,15 0,60 ( 0 60 
0 16 0 32 ( 0 32 
0,06 0 11 ( 0 11 
13,75 13 75 ( 13,75 
0 ,04 0 12 ( 0 12 
0,07 0,21 ( 0,21 

68 00 ( 68,00 
25 00 ( 25,00 
25 00 ( 25 00 
10 50 ( 10,50 
32 00 ( 32 00 
4 00 ( 4,00 

40 00 ( 40 00 
0 00 ( 

50,75 ( 50,75 

37,00 94,92 ( 94,92 1 

Totaal materiaal : C 48,28 
Totaal materieel : I--::C:------,2"'5=s:.-,,2~5;;-i 

Totaal arbeid : C 94,92 
Totaal bouwkosten: p...;c~--~3~9~8~6~ 

Algemene kosten onderaanneming 6o/o L.l..:;€ ____ _::2c::c3'-",9-'-1-' 

Directe kosten .. l..;;c;.... ___ 4;.;;2;.;;2;.:., ;;;.3 ;;;.6 ...1 

Kosten afgerond: I C 425,00 
Het positioneren en afdichten van een holle wandelement met een lengte van 6650 mm 

Kosten: 425,00 ( 

) Ti'd: 154 00 man minuten 
Gewicht mal : 70,83 Kg 
Gebruik mal : < 10 

• De kosten van de houten mal zijn gedeeld door het aantal keren hergebruik 

# alle prl}zen voor malertaal en materieel zij n exd. Btw 19 % 

# Prijzen komen uit Bouwkosten Materialen en Mateneel E.J.Lamplers, 4e uitgave 2007 

# Alle materieelprijzen zijn gebaseerd op een huurperiode vana f 1 week 

# Uurloon vastgesteld op ( 37,00 (mu, manuren) anno 20LO 
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WERKTEKENING PROEF 

Mal Werkvloerbekisting 

~= ~~ ~f 
---1 0 Q----.<-5 D--1 0 (}-.< "":Sb+-----~50f----------.'-556--' 

-----2501-----." "__ ____ ----{)62----------.' 

Doorsnede A-A Doorsnede B-B 

Benodigdheden 

Baddinghout mal 156 x 56 x 2700 mm 

Baddinghout werkvloerbekisting 156 x 56 x 3900 mm 

Plastic t.b.v. werkvloer 2 mm afm. 2000 x 1000 mm 

Beton C12 0,110 m3 = 110 liter 

Gietmortel 5 star 190 2 zakken 

Gietmortel EXM 702 2 zakken 

Instorthaken t.b.v. het transporteren werkvloer 

Afstandhouders (verticaal en horizontaal) 

Onderwapening, bovenwapening en stekken 

M.B.J. SIEMENSMA 

Mal bevestigd in de werkvloerbekisting 

f--------r----------.------1 u 
I I I~j 

~----------------------------------~ r 
_.._75-+----------900-------------+---'75---->' 

"__---------:lOSD----------------.' 

Bovenaanzicht mal 

r--, 
I o o I 

r--, 
I o o I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 

,--1-1----------1-1--, 
I I I I I I 

I I I I 

I 
[ -~-~--------- -~-~- J 
-1-1----------1-1- I 

I I I I I I 
I I I I 

L- -~-~--------- -~-~-- _j 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I o o I I o o I 
L_j L_j 

-'"-5&+---------------1288-----------~'-56--' 

,.__------------140D----------------

Bovenaanzicht werkvloerbekisting met malbevestiging 

N 
Lil 10 
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Beamix Five Star 190 
krimparme gietmortel 

Productomschrïvin 

8eamix Five Star 190 is een fabrieksmatig vervaardigde droge 
mortel, op basis van CUR-Aanbeveling 24, krimparme 

cementgebonden mortels. Daar waar met betrekking eisen en 

voorschriften conform de EN 206 deze van kracht zijn, zal 
hierna worden verwezen. 

Toe 

• het ondergieten van vlakke voetplaten met grote afmetingen; 
• het ondergieten van voetplaten met ribverstijvingen; 
• het vastzetten van verticaal omlaag gerichte verankeringen; 
• het vastzetten van horizontaal gerichte verankeringen (alleen met bekisting); 
• het aanbrengen van voegen tussen betonelementen (onderkant van de voeg afdichten); 

• het verankeren van prefabelementen op stekeinden; 
• het vullen van voorspan kanalen. 

Leverin svorm 

• Zak van 25 kg, 

Classificatie 

Omschrijving EN 206-1 CUR-24 
(NEN 8005 en NBN1>001:2004) 

Mortelsoort gietmortel 

Morteltype 2mm 
Sterkteklasse KSO 
Duurzaamheid 

Milieuklasse XO,XC4,XD3,XS3,XF4,XA 1 1 ,2,3,5ab 
(81) Gebruiks domein 08,G8, 
(82) Omgevingsklasse EO,EI,EE4,ES4 

(D) Dmax 2mm 2mm 

Ruwbouw 

11 BEAMIX 

G0021 

gietmortel 

2mm 

M50 

1 ,2ab,4ab 

2mm 

Boamix Five Slar 190 jan10 NL I blz. 1 



Houdbaarheid/opslag 

Beamix Five Star 190 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 6 maanden houdbaar na productiedatum. 

Verbruiksgegevens 

Een zak van 25 kg geeft ca. 13,0 liter specie. 

Verwerkingssystemen 

Meng de mortelspecie in een dwangmenger(75C4) of in een kuip met een professionele handmixer. 

Technische gegevens 

Grondstoffen 
Bindmiddel portlandcement CEM I (EN 197-1) 

Toeslagmateriaal harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620) 
Grootste korrelafmeting 2mm 
Toevoegingen geen 
Hulpstoffen expansie bevorderende hulpstof 

superplastificeerder (EN 934-2) 
Eigenschappen mortelspecie 
Waterbehoefte 15 % 

3.5- 4,0 liter/25kg 

Vloeimaat 

5 minuten > 550 mm (CUR Aanbeveling 24) 
30 minuten > 450 mm (CUR Aanbeveling 24) 

Volumieke massa 2220 kg/m
3
(EN 12350-6) 

Verwerkingstijd 30 minuten 
Maximale zwelling 1,8 % (ASTM 827) 
Zwelling 24 uur >92 % (CUR Aanbeveling 24) 

Waterafscheiding geen (NEN 6722) 
Schuimvorming geen (NEN 6722) 
Uitlevering 520 I/ton 
Eigenschappen verharde mortel 

Volumieke massa 2260 
3 

kg/m (28 dagen, EN 12390-7) 
Buigtreksterkte 

7 dagen 7,0 N/mm
2
(EN 12390-3) 

28 dagen 9,0 N/mm 
2 

Druksterkte 

1 dag 42,0 N/mm
2
(EN 12390) 

7 dagen 60,0 N/mm 
2 

28 dagen 80,0 N/mm 
2 

Krimp gemiddelde <0,8 mm/m (NEN 3534) 
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Gebruiksaanwïzin 

Voorbereiding 
Voorbehandelen ondergrond: maak alle oppervlakken die in aanraking komen met Beamix Five Star geheel vrij van vet, olie, 

stof, verf, curing compoundsen andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Maak de ondergrond ruw voor een 

goede hechting (opruwen, hakken of zandstralen). Verzadig de betonoppervlakken die met de mortelspecie in contact komen 
met water (liefst 24 uur voor het aanbrengen van de mortelspecie) om een snelle absorptie van water uit de mortelspecie te 

voorkomen. Verwijder vlak voor het aanbrengen van de Beamix Five Star 190 het overtollige water. 

Aanmaken 
Waterhoeveelheid: zie eigenschappen mortelspecie 
Mengen: meng de mortelspecie bij voorkeur in een dwangmenger. Meng kleine hoeveelheden met een boormachine met 
roerspindel met dubbele mengspiraaL Zorg dat de trommel en mengarmen van de dwangmenger schoon zijn. Breng :X van de 

benodigde hoeveelheid water in de menger. Voeg dan de droge mortel toe en start de menger. Voeg daarna zoveel water toe 

totdat de juiste verwerkbaarheid verkregen is. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven. Meng vervolgens 
minimaal 3 minuten en niet langer dan 5 minuten. Maak mengapparatuur en hulpmiddelen schoon met water. 
Mengen (Beamix equipement): meng, gebruikmakend van Beamix equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij 

het desbetreffende mengsysteem. 

Verwerken 
Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 30 minuten, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Beamix Five Star 

190 kan verwerkt worden bij een temperatuur van ten minste 0 °C en ten hoogste 35 °C. 
Uitvoering: aanbrengen van de mortelspecie kan met eenvoudige hulpmiddelen, zoals bijv. een emmer gebeuren. Aanbrengen 

van de mortelspecie dient vanuit één richting te gebeuren. Breng de mortelspecie snel aan, zodat men er zeker van is dat alle 
ruimten gevuld zijn en er geen luchtinsluiting plaatsvindt. Breng Beamix Five Star 190 aan in laagdikten van ten hoogste 50 mm. 

Nabehandelen 
Bescherm de aangebrachte mortelspecie tegen uitdroging door afdekken met plastic folie, curing compound of door regelmatig 
vochtig te houden met een fijne waternevel. 

Reinigen 
Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. 
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Veiligheids e evens 

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad. 

NAW- e evens 

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. 
Postbus 7932, 
5605 SH Eindhoven 
T : +31 (0)40 259 79 11 

F : +31 (0)40 252 62 50 

technisch-advies@weberbeamix.nl 
www.weberbeamix.nl 

~weber 11 BEAMIX 

D11 produclinforl!'aheblad vervang! alle voorgaande. De gegevens zijn op basis van de huKl;ge stand van zaken mei belrekking lol de prooucll<ennis. De gebrw<er dienl na Ie gaan of hel prooucl geschikiiS voor 
hal geslelde gebruiksdoel en of hel in de JUiste omsland;gheden gebruik! wordt. Er kunnen dan ook geen rechten aan hel vermelde CIJfermateriaal, aanbevelingen en suggesties ontteend worden. Weber Beamix 
behoud! zich hel recht voor de proKlueten aan Ie passen zonder voorafgaande berichtgeving. 

blz. 4 I BeamiX Five Star 190 jan10 NL 



Strukton TU/e Civiel 

- Het afstudeerrapport -

Bijlage 13b Gietmortel B 

- 108- M.B.l. Siemensma 



Maxit EXM 702 
Krimparme Gietmortel KG50-2 _ _ _ 

Productomschrïving 

Maxi! EXM 702 (KG 50-2) Krimparme Gietmortel is een kant

en-klaar fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden 
mortel op basis van CUR-Aanbeveling 24, krimparme 

cementgebonden mortels en Goedkeuringsleidraad G0021, 

cementgebonden aangiet-, verankerings-en 

ondersabelingsmortels. Daar waar met betrekking tot eisen en 
voorschriften conform de EN 206 deze van kracht zijn, zal 

hierna worden verwezen. 

Toepassin . .._ _ __________________________________ _ 

• Het ondergieten van staalconstructies zoals voetplaten, 

• Het aangieten van machinefundaties, 
• Verankering van prefabelementen door middel van gains op stekeinden, 
• Dichten van voegen tussen betonelementen, 

• Vastzetten van verticaal omlaag gerichte verankeringen. 

Leverin svorm 

• Zak van 25 kg, 
• Bulkzak 1200 kg. 

Classificatie 

Omschrijving EN 206-1 CUR-24 G0021 
(NEN 8005en NBN1S.001 :2004} 

Mortelsoort gietmortel gietmortel 
Morteltype 2mm 2mm 

Sterkteklasse 
(A) KSO M50 

Duurzaamheid 

Milieuklassen XO,XC4,XD3,XS3,XF4,XA 1 1 ,2,3,5abcd 1 ,2ab,4ab 
(81) Gebruiks domein CL<0,2 

(82) Omgevingsklasse EO,EI,EE4,ES4, 
Aanvullende gegevens 

(E) 
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Houdbaarheid/opslag 

Maxit EXM 702 (KG50-2) Krimparme Gietmortel is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na 

productiedatum. 

Verbruiksgegevens 

Maxit EXM 702 (KG50-2) Krimparme Gietmortel is toepasbaar bij laagdiktes van 10 tot 40 mm. 

Een zak van 25 kg geeft ca. 13,5 liter specie en is voldoende voor 0,33 m
2 

bij een laagdikte van 40 mm. (laagdikte 20 mm: 

± 39 kglm
2 

Laagdikte 40 mm: ± 78 kglm
2 

). 

Verwerkingssystemen 

Meng de mortelspecie bij voorkeur in een dwangmenger, Maxit mortel mobielsysteem, eventueel gecombineerd met een S5- wormpomp 

Mengen met behulp van kuip en roerspindel behoort ook tot de mogelijkheid. 

Technische gegevens 

Grondstoffen 

Bindmiddel 

Toeslagmateriaal 
Grootste korrelafmeting 

Toevoegingen 
Hulpstoffen 
Eigenschappen mortelspecie 

Waterbehoefte 

Vloeimaat 

Volumieke massa 

Verwerkingstijd 
Maximale zwelling 
Zwelling 24 uur 

Waterafscheiding 
Schuimvorming 
Uitlevering 

5 min 
30 min 

Eigenschappen verharde mortel 

Volumieke massa 
Buigsterkte 

1dag 

7 dagen 

28 dagen 
Druksterkte 

1 dag 

7 dagen 

28 dagen 
Krimp gemiddelde 

portlandcement CEM I (EN 197-1) 

harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620) 
2mm 

geen 
expansie bevorderende hulpstof, plastificeerder (EN 934-2) 

15,5-16,5 % 
3,8-4,1 literl25kg 

650 mm (CUR Aanbeveling 24) 
575 mm (CUR Aanbeveling 24) 

2175 kglm 
3 

(EN 12350-6) 

30 minuten 
1,8 % (ASTM 827) 
>92 % (CUR Aanbeveling 24) 
geen (NEN 6722) 
geen (NEN 6722) 
533 liter I ton 

2280 
3 

kglm (28 dagen, EN 12390-7) 

3,0 Nlmm
2 

(EN 12390-3) 

10,0 Nlmm 
2 

12,0 Nlmm 
2 

25,0 Nlmm
2 

(EN 12390) 

60,0 Nlmm 
2 

72,0 Nlmm 
2 

0,80 mmlm (7 dagen, CUR Aanbeveling 24). 

Bewaaromstandigheid : 20 o C I onder water (EN 12390-2). 
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Gebruiksaanwijzin 

Voorbereiding 
Voorbehandelen ondergrond: maak alle oppervlakken die in aanraking komen met Maxi! EXM 702 (KG 50-2) geheel vrij van vet, 
olie, stof, verf, curing compounds en andere schadelijke stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Maak de ondergrond ruw voor 

een goede hechting (opruwen, hakken of zandstralen). Verzadig de betonoppervlakken die met de mortelspecie in contact 
komen met water (liefst 24 uur voor het aanbrengen van de mortelspecie) om een snelle absorptie van water uit de mortelspecie 

te voorkomen. Verwijder vlak voor het aanbrengen van de Maxi! EXM 702 (KG50-2) het overtollige water. 

Aanmaken 
Waterhoeveelheid: zie eigenschappen mortelspecie. 

Algemeen: Breng 75% van de benodigde hoeveelheid water in de menger. Voeg dan de droge mortel toe en start de menger. 

Voeg daarna de resterende hoeveelheid water toe zodat de juiste verwerkbaarheid wordt verkregen. Gebruik nooit meer water 
dan maximaal is voorgeschreven. Meng vervolgens minimaal 3 minuten en niet langer dan 5 minuten, zodat een klontvrije 
mortelspecie is verkregen . 
Mengen(handmatig): meng de mortelspecie in een kuip met behulp van een roerspindeL 

Mengen (Maxi! equipement): meng, gebruikmakend van Maxi! equipement, overeenkomstig de handleiding behorende bij het 
desbetreffende mengsysteem. 

VeiWerken 
Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 30 minuten, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. 

Maxi! EXM 702 (KG 50-2) kan verwerkt worden bij een temperatuur van ten minste 5° C en ten hoogste 35° C. 
Uitvoering: aanbrengen van de mortelspecie kan met eenvoudige hulpmiddelen, zoals bijv. een emmer of gieter gebeuren. 
Aanbrengen van de mortelspecie dient vanuit één richting te gebeuren. Breng de mortelspecie snel en gelijkmatig aan, zodat 
men er zeker van is dat alle ruimten gevuld zijn en er geen luchtinsluiting plaatsvindt. Voor verdere informatie adviseren wij het 
verwerkingsadvies te raadplegen. 

Nabehandelen 
Bescherm de aangebrachte gietmortel tegen uitdroging door afdekken met plastic folie, curing compound of door regelmatig 
vochtig te houden met een fijne waternevel. 
Bescherm het morteloppervlak tegen kans op bevriezing. 

Reinigen 
Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. 
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Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad. 

NAW- e evens Maxit 

Nederland 

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven 
T.: +31 (0)40 259 79 11 
F.: +31 (0)40 252 62 50 
technisch-advies@maxit-benelux.com 

www.maxit-benelux.com 

België 

Oostvaartdijk 10,1850 Grimbergen 
T.: +32 (0)2 254 78 54 
F.: +32 (0)2 254 78 55 

technisch-advies@maxit-benelux.com 
www .maxit-benelux.com 

Certificerin 

Otl productinformatieblad vervangt alle voorgaande. Oe gegevens zijn op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de productkennis. Oe gebruiker dient na Ie gaan of het product geschikt .s voor 
het gestelde gebruiksdoel en of hel in de juisle omsland'gheden gebruikt wordl. Er kunnen dan ook geen rechten aan hel verrr.ekle CtJiermaler•aal, aanbevelingen en suggesties ontleend worden. Maxrt behoudt 
zich hel rechl voor de prodoelen aan Ie passen zonder vooralgaande ber'chlgeving. 
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