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1 INLEIDING 
Dit verslag beschrijft het afstudeerproject ter afronding van de masteropleiding Architecture Building 
and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject heeft plaatsgevonden 
bij de capaciteitsgroep Building Technology binnen de unit Architectural Design and Engineering. Het 
afstudeerproject is thematisch en inhoudelijk gekoppeld aan de leerstoel Product Development. 
De doelstelling van dit afstudeerproject is: 'Het bouwtechnisch en procesmatig uitwerken van een 
mega-element voor een unitized woningbouwproject in Engeland.' 
Het afstudeerproject is gecombineerd met een stage bij Oskomera Group B.V. in Deurne. 
Os komera is een bedrijf dat gespecialiseerd is in geveltechniek en staalconstructies. Het afstudeerproject 
is deels begeleid vanuit de afdelingen Engineering en Research & Development (R&D). 

1.1 Aanleiding 

De omschrijving van het afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van de bedrijfsvisie van het 
stagebedrijf. Met het afstudeerproject wordt getracht in te spelen op het gedachtegoed van de 
Slimbouwene filosofie, een ontwikkeling die momenteel gaande is in de bouwwereld. 

Bedrijfsvisie 
De laatste jaren is een afzetdaling op de mondiale gevelbouwmarkt waarneembaar. Oskomera merkt 
dat haar afzet van de unitized gevel daalt. Toch wordt de unitized gevel als het gevelbouwsysteem 
van de toekomst gezien. Het gevelbouwbedrijf wil daarom onderzoeken of een optimalisatieslag qua 
elementafmetingen voor een daling van de kostprijs kan zorgen. 

Slim bouwen® 
Slimbouwen® is een visie die een verbinding legt tussen de thema's duurzaamheid, procesefficiëntie 
en economische uitgangspunten. Slimbouwen® verdeelt het sequentiële uitvoeringsproces in 
vier stappen; Structure, Envelope, Services en lnfill. Deze opsplitsing stimuleert juist een integraal 
ontwerpproces. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om het bouwproces in delen op te knippen en 
daartoe verantwoordelijke kernleveranciers aan te wijzen. 
Daarnaast is Slimbouwene een herbezinning op materiaal- en volumegebruik. Dat brengt een 
spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich mee; nagenoeg halvering van gewicht, 
constructiediktes productie-energie, C02-uitstoot. transport. afval en fijnstof.[9] 

1.2 Motivatie 

Via een medestudent ben ik in aanraking gekomen met Oskomera. De Oskomera Group B.V. houdt 
zich vooral bezig met het adviseren, ontwerpen en produceren van technisch complexe en uitdagende 
gevel- en ramenprojecten. Binnen Oskomera is ruime ervaring aanwezig met betrekking tot het 
uitvoeren en managen van deze projecten. In een vroeg stadium wordt hiervoor met ontwikkelaars en 
architecten samengewerkt.[l O] 

Het bedrijf gaat verschillende samenwerkingsverbanden aan met studenten. Na een gesprek met Ral ph 
Dominicus, afdelingsleider van de afdeling Engineering, bleek dat ik in aanmerking kwam voor een 
interne afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht wordt gecombineerd met een stageplek als Stagiair 
Engineering (één dag in de week). De werkzaamheden, die je als Stagiair Engineering krijgt, zijn ter 
ondersteuning van de afdeling Engineering. 
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In overleg met de afdeling R&D werd het onderwerp van de afstudeerstage bepaald, namelijk Me-ga
elementen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het maken van grotere elementen invloed kan 
hebben op het realisatieproces. Daarnaast is Oskomera benieuwd naar de invloed van de toename 
van elementafmetingen van unitized gevels op de kostprijs per m2

• 

Het combineren van het afstudeertraject met een stageplek bij gevelbouwbedrijf Oskomera lijkt mij 
een ideale afsluiting van mijn Masteropleiding. Hier heb ik een aantal redenen voor: 

De rol van de gevel 
De gevel vervult een aantal primaire functies zoals beschutting en veiligheid. Daarnaast heeft het 
bouwdeel grote invloed op het functioneren van een gebouw, het welzijn van de gebruikers en de 
uitstraling van het gebouw. De gevel is een complex gebouwdeel waarbij veel disciplines een rol spelen: 
architectuur, constructie-leer, bouwtechniek, bouwfysica, installatietechniek en uitvoeringstechniek. 
Zelf heb ik een brede interesse in de bouw. Wanneer ik een bouwtekening bekijk, komen de volgende 
vragen bij mij op: Welke ontwerpbeslissingen en normen hebben tot de totstandkoming van dit detail 
geleid? Hoe worden de bouwdelen geproduceerd? Op welke wijze worden de bouwdelen gemonteerd 
op de bouw? 
Binnen gevelbouwbedrijf Oskomera is kennis aanwezig over alle facetten met betrekking tot de 
gevelbouw. Afstuderen bij Oskomera geeft mij de kans om middels een praktijkgerichte opdracht in 
aanraking te komen met de verschillende vakgebieden van één bepaald geveltype. Verder zullen de 
uitkomsten van dit onderzoek van waarde zijn voor het bedrijf. 

Unitized bouwen 
Tijdens mijn opleiding heeft unitized bouwen mijn aandacht getrokken. De unitized gevel heeft een 
aantal kenmerken, zoals gegarandeerde kwaliteit, steigerloos bouwen en afbouw en installaties plaatsen 
onder geconditioneerde omstandigheden waardoor dit geveltype steeds vaker wordt toegepast bij 
vooral hoogbouw. Daarnaast sluit het concept van unitized bouwen goed aan bij het gedachtegoed 
van Slimbouwen® en kan zij worden ingezet voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. 

Afstuderen bij een bedrijf 
Naast mijn opleiding heb ik vijf jaar een bijbaantje gehad in een timmerfabriek. Bij dit bedrijf worden 
vooral houten kozijnen, ramen en deuren gemaakt. In het bedrijf wordt vooruitstrevend omgegaan met 
het prefabriceren van geveldelen. Op deze manier kom ik al een tijdje in aanraking met de praktische 
kant van de geveltechniek. 
Vóór mijn afstudeertraject heb ik vijf maanden stage gelopen bij een architectenbureau in Nieuw
Zeeland. Naast een kennismaking met nieuwe bouwmethoden heb ik in deze periode kunnen proeven 
aan het ritme van een fulltime baan. 
Toen ik weer in Nederland terugkwam merkte ik dat ik behoefte had aan een vast werkritme. Vandaar 
dat ik voor mezelf de wens geformuleerd heb om graag af te studeren bij een bedrijf. 

De keuze om op deze aanbieding van Oskomera in te gaan was voor mij dus zo gemaakt! 

1.3 Afstudeercommissie 

De afstudeerbegeleidingscommissie bestaat uit twee leden van het wetenschappelijk personeel van 
de capaciteitsgroep Building Technology. Het derde lid van de afstudeerbegeleidingscommissie is 
afkomstig van het stagebedrijf Os komera Group B.V. 

1 ste begeleider (voorzitter) 
2de begeleider 
3de begeleider 

2 

prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg 
prof. dr. ir. C.P.W. Geurts 
ir. P.J.M. Derks 

Building Technology 
Building Technology 
Oskomera Group B.V. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Probleemstelling 

Uit recente ontwikkelingen blijkt dat er behoefte is om de kostprijs van het huidige unitized 
bouwsysteem van Oskomera te verlagen. Ter ondersteuning van deze stelling wordt een beschrijving 
gegeven van het unitized bouwsysteem, de huidige gevelbouwmarkt en de projectstructuur binnen de 
Oskomera Group. 

2.1.1 Vliesgevels 

Een vliesgevel is een zelfdragend uitwendige scheidingsconstructie, ter piSJatsein het werk opgebouwd 
uit gevelelementen en/ofstijl- en regelwerk van profielen tot een systeemwand, welke door verankering 
aan de achterliggende bouwconstructie is bevestigd en waarin beweegbare delen en lof vullingen zijn 
opgenomen.[14] 
Een vliesgevel kan uitvoeringstechnisch gezien op twee verschillende manieren gerealiseerd worden. De 
conventionele methode wordt de stijl- en regelwerk gevel genoemd. Een alternatief op deze bouwwijze 
wordt gevormd door de unitized gevel. Daarnaast zijn tussenvormen van beide methoden, zoals de 
ladderbouwwijze, mogelijk. Beide geveltypologieën worden beschreven en onderling vergeleken. 

Stijl- en regelwerk gevel 
Alle onderdelen van de stijl- en regelwerk gevel worden los naar de bouwplaats vervoerd om daar 
geassembleerd en gemonteerd te worden. Typische bouwvolgorde van dit type gevel is; maatvoeren 
en verankeren van stijlen aan achterconstructie, aanbrengen van de regels en als laatste worden de 
vakvullende elementen geplaatst. 

Voordeel van de stijl- en regelwerk bouwwijze is de mogelijkheid om maatverschillen in de ruwbouw 
op relatief eenvoudige wijze op te vangen. Als nadelen van stijl- en regelwerk gevels kunnen worden 
genoemd de langere uitvoeringsduur op de bouwplaats, de afhankelijkheid van het weer en het gebruik 
van steigers. Voor kleine werken is het een goed bruikbare en goedkope montagemethode. Er zijn vele 
standaardsystemen in de handel voor stijl- en regelwerk gevels.[ll] 

Afbeelding 2.1: Bouwvolgorde van een 5tijl- en regelwerk gevel. Afbeelding 2.2: Materiaalopslag op de bouwploars bij het 
realiseren van een stijl- en regelwerk gevel. 

3 



Unitized gevel 
Bij unitized bouwen worden minimaal verdiepingshoge en toch nog hanteerbare gevelelementen 
vanuit de fabriek getransporteerd en aan de gebouwconstructie bevestigd. De gevelelementen zijn 
geheel geprefabriceerd en afgemonteerd met borstweringspanelen en doorzichtbeglazing. 
Op de plaats waar de verschillende elementen elkaar ontmoeten ontstaan dubbele stijlen en regels. Op 
basis van een economische afweging en het uniforme uiterlijk van de gevel worden doorgaans alle stijlen 
en regels in dezelfde breedte toegepast. Hierbij is de breedte van de stijlen en regels bij de koppelingen 
maatgevend. Als gevolg hiervan zijn de stijlen en regels minder slank dan bij de stijl- en regelwerk gevel 
mogelijk is. De geprefabriceerde gevelelementen stellen hogere eisen aan de maattoleranties van het 
gebouwskelet dan bij stijl- en regelwerk het geval is. Hierdoor is een grotere tolerantieovergangszone 
nodig tussen de geprefabriceerde gevelelementen en de aansluitende ruwbouw. 
Door de verregaande prefabricage van gevelelementen is een betere kwaliteitsbeheersing mogelijk 
en kunnen er geavanceerde technieken voor de gevelbouwwerkzaamheden en voor de functionele 
prestaties gebruikt worden. In de montagefase is de afhankelijkheid van het weer op de bouwplaats 
minder. Door unitized bouwen zijn korte montagetijden op de bouwplaats mogelijk en is gebruik van 
steigers niet nodig.[11] 

Afbeelding 2.3: Bouwvolgorde van een unitized gevel. Afbeelding 2.4: Een unitized gevel maakt bouwen zonder 
bouwplaats mogelijk. 

De gecontroleerde kwaliteit zorgt ervoor dat unitized bouwen uitermate geschikt is voor hoogbouw. De 
gevel van hoge gebouwen is namelijk moeilijk bereikbaar voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden. 
Een ander voordeel van het toepassen van een unitized gevel bij hoogbouwprojecten is dat er geen 
steigers nodig zijn. Dit scheelt veel bijkomende kosten, verkort de bouwtijd en verhoogd de veiligheid 
op de bouwplaats. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk gebeuren jaarlijks 4500 ongevallen bij het werken 
op steigers, waarvan 50 met dodelijke afloop.[18] 
Een unitized gevel is vooral voordelig bij projecten waarbij weinig tot geen bouwplaats beschikbaar is. 
Dit is vaak het geval bij bouwprojecten in drukke stadscentra. 

4 
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2.1.2 De gevelbouwmarkt 

De Oskomera Group is als gevelbouwer vooral actief in Nederland en Engeland. Momenteel zijn de 
Nederlandse en Engelse markt samen verantwoordelijk voor 90% van de omzet van Oskomera. De 
verwachting is dat deze twee landen de komende 5 jaar de belangrijkste afzetmarkt blijven. Diagram 
2.1 en 2.2 laten het omzetaandeel van Oskomera zien in de gevelbouwmarkten van beide landen in het 
jaar 2009. 

Nederlandse gevelbouwmarkt (± 1 miljard euro) 

Oskomera6% 

Diagram 2. 7: Omzetaandeel van Oskomera op de Nederlandse 
gevelbouwmarkt in 2009. 

Engelse gevelbouwmarkt (± 2.5 miljard euro) 

Diagram 2.2: Omzetaandeel van Oskomera op de Engelse 
gevelbouwmarkt in 2009. 

Door de economische crisis is de totale omvang van de gevelbouwmarkt gekrompen. Het behoudende 
investeringsklimaat resulteert in een sterke daling van het aantal bouwprojecten. Dit zorgt ervoor dat 
concurrenten, die voorheen niet in elkaars vaarwater kwamen, nu proberen om dezelfde projecten 
binnen te halen. 

Op de Nederlandse markt heeft Oskomera meerdere concurrenten in het hoogsegment Dit zijn onder 
andere Scheldebouw Europe (onderdeel van de Permasteelisa Group) en de Rollecate Group. 
Het Engelse hoogsegment van de markt heeft Oskomera lange tijd gedeeld met een vaste groep 
concurrenten. Dit zijn Scheldebouw, Schneider en Lindner-Schmidlin. Sinds een aantal jaren is het 
Chinese Shenyang Yuanda bezig met flinke opmars in het Engelse hoogsegment. Het gevelbouwconcern 
bezit al een groot aandeel van de Aziatische en Noord Amerikaanse markt. Shenyang Yuanda is 
onderdeel van de Yuanda Aluminium Group in China en produceert haar eigen profielen. De kracht van 
de Chinezen ligt in het gebruik maken van goedkope arbeidskrachten. 
Ook vanuit het middensegment zijn een aantal bedrijven met hoge ambities in opkomst. Voorbeelden 
hiervan zijn het Tsjechische Spiral en het Engelse Parry Bowen.[l] 

5 
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2.1.3 Projectindeling 

De organisatie van Oskomera onderscheidt vier typen projecten (afbeelding 2.5). De grens tussen 
een groot en een klein project ligt bij een ordergrootte van € 1.000.000,-. Verder wordt een verdeling 
gemaakt tussen eenvoudige (standaard) en complexe (niet-standaard) projecten. Kenmerken van een 
complex project zijn projectspecifieke ontwikkelingen van bijvoorbeeld nieuwe matrijzen, nieuwe CE
markeringen en nieuwe technologieën. 
Type 1 projecten zijn niet complex en hebben een kleine orderomvang. De projecten van type 2 zijn 
eenvoudig van aard, maar overstijgen een ordergrootte van één miljoen euro. Een type 3 project wordt 
gekenmerkt door zowel complexiteit als een hoge orderwaarde. Een project van type 4 is complex en 
klein van orderomvang.[19) 

Groot 

€ 1.000.000,-

Klein 

Eenvoudig Complex 

Afbeelding 2.5: Indeling projeeren Oskomera. 

Tot nu toe zijn alle unitized projecten die Oskomera gerealiseerd heeft van het derde type geweest. Het 
bedrijf ziet een groot potentieel in omvangrijke, relatief standaard unitized projecten. Deze projecten 
van het tweede type zijn interessant vanwege recente ontwikkelingen op de markt (economische crisis 
en toenemende concurrentie) . 

De organisatiestructuur van de Oskomera Group is gebaseerd op grote en tevens complexe projecten 
(type 3). Om unitized gevels van het tweede type voor een marktconforme prijs aan te kunnen bieden, 
zullen er veranderingen plaats moeten vinden binnen het bedrijf. 

6 



TU/e 

2.1 .4 Optimalisatie elementafmetingen 

De afdeling R&D heeft een projectplan opgesteld met het doel om de unitized gevel 25% goedkoper te 
maken. Het project'optimalisatie unitized gevel ' is onderverdeeld in een aantal thema's. Verwacht wordt 
dat optimalisatie van elementafmetingen van grote invloed is op de kostprijs. 

E/m2 

Invloed elementbreedte (300 stuks) 

300,00 ,.----=-~----------~.........., 

250,00 +--"""'*-- - ----------1 

200,00 +---~-......;.;;: ............ ~~----! 
150,00 +----------------1 

100,00 +----------------1 

50,00 +----------------1 

0,00 +-----r-------..-----1 
1500 1800 2400 

elementbreedte [mm] 

Diagram 2.3: Grafische weergave van de verwachtte invloed van breedte van dichte elementen met vulpanelen op de kostprijs. 

In 2004 is, op initiatiefvan de afdeling R&D, een globale calculatie uitgevoerd (diagram 2.3). 1n de grafiek 
wordt de kostprijs van een unitized element met vulpanelen per vierkante meter uitgezet tegen de 
elementbreedte. De grafiek vertoont een sterke daling van de kostprijs naarmate de elementbreedte 
toeneemt. Dit wordt veroorzaakt doordat er per vierkante meter geveloppervlak minder verankeringen, 
profielen en arbeid nodig zijn. 
De calculatie geeft in een aantal opzichten een beperkt beeld. Constructieve gevolgen voor bredere 
elementen spelen geen grote rol in deze calculatie, vanwege de dichte vakvulling bestaande uit 
vulpanelen. Er is bewust gekozen om aanpassingen met betrekking tot de processen productie, 
transport en montage achterwege te laten. Reden hiervoor is het rechtvaardigen van de eventuele 
potentie van een nader onderzoek. 

In 2008 heeft Oskomera een interne bijeenkomst gehouden met als onderwerp; het vaststellen van de 
gevolgen voor het maken van elementen met een breedte van 1,8 meter.[6] Bij deze eerste inventarisatie 
waren mensen van de afdelingen Engineering, Werkvoorbereiding, Productie, Transport en Montage 
aanwezig. De inzichten die verkregen zijn tijdens deze bijeenkomst vormen een goed startpunt voor dit 
onderzoek en worden toegelicht in het hoofdstuk Kansen & bedreigingen. 

De probleemstelling van het onderzoek naar mega-elementen luidt 
'Het ontbreken van voldoende inzicht in de kansen, bedreigingen en de invloed op de kostprijs van mega
elementen.' 

7 
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2.2 lnkadering 

Oskomera heeft unitized projecten met verschillende functies gerealiseerd voor meerdere 
afzetgebieden. Het onderzoeksveld wordt beperkt tot het afzetgebied met de zwaarste regelgeving en 
de gebouwfunctie die technisch gezien de meest uitdagende oplossing vereist. 

2.2.1 Ervaring met unitized bouwen 

Vergeleken met de grote internationale gevelbouwconcerns wordt het unitized bouwsysteem relatief 
kort toegepast door de Oskomera Group. Permasteelisa is bijvoorbeeld vanaf de jaren '80 actief met 
unitized bouwen. 
Sinds 2005 heeft de Oskomera Group 14 verschillende projecten gerealiseerd met een unitized gevel, 
waarvan 10 in Engeland.[19] Bijlage I geeft een overzicht van de door Oskomera gerealiseerde projecten 
met unitized gevel. Alle unitized projecten met woonfunctie zijn gerealiseerd in Engeland. In Nederland 
heeft Oskomera vooral gebouwen voor de Rijksgebouwendienst gerealiseerd volgens het unitized 
bouwsysteem. Een groot deel van deze projecten bestaat uit kantoorgebouwen. 

Voor de haalbaarheid van investeringen is het interessant om te kijken naar de jaarlijkse afzet van 
Oskomera op het gebied van unitized bouwen. In diagram 2.4 wordt een overzicht gegeven van het 
jaarlijks opgeleverd geveloppervlak in vierkante meter over de laatste vijf jaar. 

Afzet Oskomera 
- 30000 .----------

~ 25000 +------""""111,...---
"E 20000 +------r-~-
!. g- 15000 +-- ----1'---_;::;;=-
1 10000 +-----+-- ---
"' 1 5000 +-"'r-- 7fiL-------
:;; 
e 
~ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

jaar van oplever ing-

-o~komera 

Diagram 2.4: Overzicht van jaarlijkse opgeleverd oppervlak 
unitized gevel. 

Marktgerelateerde afzet Oskomera 
- 30000 ..---- - ------

~ 25000 +-------t----
1: 20000 +------~Ir--
!. g- 15000 +-------,1--\---
Ë 10000 +------1-~a..c-~ 
"' ] 5ooo t-T----:~~~,---T'---

·" e 
~ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

- Engeland 

- Nederland 

Diagram 2.5: Overzicht van jaarlijkse opgeleverd oppervlak 
unitized gevel op de Engelse en Nederlandse markt. 

Vanwege de omvang en complexiteit hebben de unitized projecten een gemiddelde doorlooptijd van 
1 à 2 jaar. Uit diagram 2.4 is op deze manier af te leiden dat het hoogtepunt in de productie van unitized 
gevelelementen in de jaren 2007 en 2008 bereikt is. In het jaar 2009 werden namelijk vijf unitized 
projecten opgeleverd. 
Vanaf 2008 (economische crisis) zijn er jaarlijks minder unitized projecten verkocht. Dit verklaart het feit 
dat het opgeleverd geveloppervlak na 2009 afneemt. 

Uit diagram 2.5 wordt opgemaakt dat het unitized bouwsysteem voorheen vooral toegepast werd bij 
Engelse projecten. Vanaf 2007 wordt de unitized gevel ook toegepast op de Nederlandse markt. Vanaf 
2009 neemt de afzet op de Engelse gevelbouwmarkt af ten gevolge van de economische crisis (volgens 
de mondiale trend). 
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2.2.2 Regelgeving 

Oskomera heeft enige ervaring opgebouwd met unitized projecten op zowel de Nederlandse als 
Engelse markt. Uit onderzoek van Rens Dernarteau uit 2008 blijkt dat Engelse eisen strenger zijn dan de 
Nederlandse eisen.[4] 
De verschillen in de Nederlandse en Engelse regelgeving worden voor een aantal punten, relevant 
voor gevels, weergegeven in onderstaande tabel. De Nederlandse eisen uit de tabel zijn omschreven 
in het bouwbesluit [16] en in de kwaliteitsgids van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche 
(VMRG).[14] De Engelse eisen uit de tabel zijn gebaseerd op de 'Approved Documents' uit de 'Building 
Regulations:[20]1n Engeland zijn aanvullende eisen voor gevels vastgelegd door het Centre for Window 
and Cladding Technology (CWCT).[3] 

Nederlandse eis Engelse e is 

MtnálfHIIe doorbuiging stijlen en regels 
tussen twH bevatjginfiSIHinlen aan achter- 1/200 x lengte of 15 mm 1/200 x lengte of 15 mm 

constructie 

Maximale doorbuiging onder- of tUSHn-
2mm 2mm 

regel do« gewidtt wn WJicvu/1/ng 

MtudlfHIIe luchtto«ndlng 
biJ referentletmtrelc WJn tl meter breed biJ 3 0,2 m3s-1 bij luchtdrukverschil van 10 Pa 0,05 m3s·1 bij luchtdrukverschil vao 50 Pa 

metrrhoog 

MlnllfHIIe toetsdruk woterdlchtlleld lSO Pa 300Pa 

Mlnimole woterverwerlclngscafHK}telt 2,0 11m2 per minuut 3,81/m2 per minuut 

MlnllfHIIe geluldlsolotie woningscheldende -20dB --43 dB (w nden) en --45 dB (vloeren) 
constructie 

0.4 W/m2K (voor dichte elementen) en 4,2 0,196 W/m2K (voor dich elementen) e11 
Mulmole u-waorde (-rmteweerstand} W/m2K (elementen met doorzichtglas en/of 1,232 Wlm2K (elementen met doorzkhtgla5 

te openen delen) en/ of te openen delen) 

Tabel2.1: Overzicht van belangrijke eisen voor gevels in Nederland en Engeland. De maatgevende eisen zijn roodgekleurd 

Uit tabel2.1 blijkt dat de Engelse regelgeving op de meeste punten maatgevend is. 
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2.2.3 Gebouwfunctie 

De Oskomera Group heeft het unitized bouwsysteem sinds 2005 uitsluitend toegepast bij gebouwen 
met een kantoor- of woonfunctie. Tussen woon- en kantoorfunctie worden verschillende eisen gesteld 
op het gebied van geluidisolatie. In Nederland gelden voor geluidoverdracht tussen verschillende 
vertrekken van een woongebouw hogere eisen dan bij een gebouw met kantoorfunctie. In Engeland 
worden geen eisen gesteld met betrekking tot de geluidsoverdracht tussen vertrekken van een 
kantoorgebouw. 
Vanwege flankerend geluid is het toepassen van een mega-element over meerdere verdiepingen bij 
een woningbouwproject erg lastig (zie paragraaf 3.1 .2). 

Afbeelding 2.6: Uitbreiding van element in verticale en horizontale richting. 

Voor het ontwerp van een Mega-element kan in twee oplossingsrichtingen gedacht worden, namelijk 
in de hoogte- en breedterichting van het element (rekening houdend met wegtransport). 
Vanuit constructief oogpunt gezien is een Mega-element in de breedterichting een grotere uitdaging 
dan een element waarvan de afmetingen in de hoogterichting toenemen. De reden hiervoor is dat een 
element in de breedterichting gevoeliger is voor doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht. 

2.2.4 Onderzoeksveld 

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek gericht plaats kan vinden wordt het onderzoeksveld op twee 
gebieden ingekaderd. 

Regelgeving 
De eisen aan geveldelen die gelden in de Engelse bouwregelgeving zijn over het algemeen een stuk 
zwaarder dan vergelijkbare thema's in de Nederlandse regelgeving. Daarbij vormt de Engelse markt het 
grootste afzetgebied van unitized gevels voor Oskomera. 
Het onderzoek zal beperkt worden tot het afzetgebied Engeland. 

Gebouwfunctie 
Constructief gezien is het maken van een breed mega-element een grotere uitdaging dan het 
maken van een element over meerdere verdiepingen. Vanwege flankerend geluid kan toename van 
elementafmetingen voor de woningbouwsector slechts plaatsvinden in de breedterichting. 
Op basis van dit technische argument wordt het onderzoek te beperkt tot projecten met een 
woonfunctie. 
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2.3 Onderzoeksdoel 

2.3.1 Doelstelling 

Het bedrijfOskomera wil meer inzicht verkrijgen in de kansen, bedreigingen en de invloed op de kostprijs 
van mega-elementen. Daarnaast wordt de realistische haalbaarheid van mega-elementen al dan niet 
aangetoond. Hiermee worden, naast de onderzoekende activiteiten uit de beginfase, ontwerpende en 
ontwikkelende activiteiten in het onderzoek ingegrepen. 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 
'Het bouwtechnisch en procesmatig uitwerken van een mega-element voor een unitized woningbouwproject 
in Engeland.' 

Met bouwtechnische uitwerking wordt bedoeld dat het product voldoet aan de eisen van de 
bouwregelgeving en aan de eisen van de eventuele klant. 
De procestechnische uitwerking wordt in dit onderzoek beperkt tot uitsluitend de 'fysieke acties: Met 
'fysieke acties' worden processen uit de afdelingen Productie, Transport en Montage bedoeld. 

2.3.2 Onderzoeksplan 

Om een gestructureerd onderzoek te kunnen uitvoeren worden de probleem- en doelstelling uitgewerkt 
in een aantal onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen worden op hun beurt weer onderverdeeld in 
deelvragen. 

Onderzoeksvraag 1: 
'Wat zijn de kansen en bedreigingen voor unitized gevels met mega-elementen?' 

De eerste stap bij een productontwikkeling is het opstellen van het programma van kansen en 
bedreigingen. De ontwikkeling van een product met extreme afmetingen is gebonden aan zowel 
technische als procesmatige randvoorwaarden. De eerste onderzoeksvraag wordt daarom uitgewerkt 
in de volgende twee deelvragen. 

Deelvragen: 
1 a Wat zijn de technische kansen en bedreigingen voor unitized gevels met mega-elementen? 
1 b Wat zijn de procesmatige kansen en bedreigen voor unitized gevels met mega-elementen? 

Onderzoeksvraag 2: 
'Wat is de invloed van elementafmetingen op de kostprijs van unitized gevels?' 

Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de elementafmetingen met de laagste kostprijs 
moet een vergelijking worden opgesteld. De randvoorwaarden voor deze vergelijking volgen uit 
een CaseStudy project. Het CaseStudy project wordt geselecteerd op basis van beschikbare data en 
toekomstwaarde. De varianten worden vergeleken op basis van een aantal criteria. 

Deelvragen: 
2a Welk project is geschikt om als uitgangspunt te nemen voor een vergelijking? 
2b Wat zijn de eigenschappen van de verschillende varianten? 
2c Op basis van welke criteria wordt de kostprijs van de varianten beoordeeld? 

11 



Onderzoeksvraag 3: 
'Hoe kan een unitized gevel met mega-elementen bouwtechnisch en procesmatig uitgewerkt worden?' 

Er wordt bekeken welke bouwtechnische gevolgen het toepassen van elementen met extreme 
afmetingen heeft. Daarnaast komen de eventuele aanpassingen voor de processen productie, transport 
en montage aan de orde. 

Deelvragen: 
3a Wat zijn de bouwtechnische gevolgen voor een mega-element? 
3b Welke gevolgen heeft een unitized gevel, opgebouwd uit mega-elementen, voor de 

processen productie, transport en montage? 

Het onderzoeksmodel (afbeelding 2.8) geeft een overzichtelijk beeld van het verloop van het 
afstudeeronderzoek. 
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3 KANSEN & BEDREIGINGEN 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de kansen en bedreigingen zijn voor de ontwikkeling van een 
unitized gevel met mega-elementen die toegepast kan worden bij woningbouwprojecten in Engeland. 
Er wordt onderscheid gemaakt in technische- en procesmatige aspecten. Onder kansen worden 
alle aspecten waaraan mega-elementen een positieve bijdrage kunnen leveren verstaan. Onder 
bedreigingen worden alle negatieve gevolgen van mega-elementen en alle beperkingen voor mega
elementen geschaard. 
Middels interviews, in de beginfase van het onderzoek, heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden 
van de aspecten waarop mega-elementen invloed hebben. Voor een uitgebreid overzicht van alle 
aspecten wordt verwezen naar externe bijlage A. 

3.1 Technische kansen en bedreigingen 

Het toenemen van elementafmetingen voor unitized gevels kan invloed hebben op het presteren 
van de gevel. De volgende technische aspecten komen aan bod; luchtdichtheid & waterdichtheid, 
flankerend geluid, warmteweerstand, profiellengte, verankering en windbelasting. Voor ieder aspect 
wordt beschreven wat de mogelijke voordelenen/of beperkingen zijn voor mega-elementen. 

3.1.1 Luchtdichtheid en waterdichtheid 

De thema's luchtdichtheid en waterdichtheid zijn sterk verbonden. Bij hoogbouwprojecten speelt 
watertoetreding op basis van drukverschil een belangrijke rol door blootstelling van de gevel aan hoge 
wind belastingen. 

De zwakke punten, wat betreft lucht- en watertoetreding door de gevel, zijn naden. Over het algemeen 
komen bij vliesgevels naden tussen beglazing en naden tussen bewegende delen voor.[14] Bij unitized 
gevels komt nog een derde type dichting voor, namelijk de naad tussen de verschillende unitized 
elementen. 

-

Afbeelding 3. 1: Schematische weergave van toename van 
elementafmetingen in de breedterichting. 

Afbeelding 3.2: Doorsnede van zowel een ontmoeting tussen 
twee randstijlen als een tussenstijl. De EPDM koppeldichtingen 

en beglazingsdichtingen zijn rood weergegeven. 

Eén van de effecten van een toename van elementafmetingen in de breedterichting is dat een 
ontmoeting van twee randstijlen van verschillende elementen verandert in één tussenstijl (zie 
afbeelding 3.1 ). Voor een toename van elementafmetingen in de hoogterichting geldt hetzelfde, maar 
dan voor een ontmoeting tussen twee randregels die verandert in één tussenregel. Ter plaatse van een 
tussenstijl vervallen de verticale koppeldichtingen (zie aflbeelding 3.2). 
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Oskomera maakt voor unitized gevels gebruik van de profielserie Mainz (van profielfabrikant Hueck). 
Dit profielsysteem heeft een waterdichtheid van 750 Pa gehaald.[8] Dit wil zeggen dat het systeem in 
Nederland probleemloos kan worden toegepast bij gebouwen tot 150 meter hoogte. 

De lucht-en waterdichting van de voeg wordt gerealiseerd door middel van een drielaagsdichtingsysteem 
van EPDM profielen (zie afbeelding 3.3). De buitenste dichting vormt de slagregendichting en de 
middelste dichting maakt de gevel luchtdicht. 
Voegprofielen zijn zodanig vorm te geven dat grote bewegingen in de voegen duurzaam kunnen 
worden opgenomen. Fabrikanten zijn in staat om het vervormingsvermogen van het voegprofiel aan 
te passen aan de eisen van de opdrachtgever. Er kan gevarieerd worden in vormgeving van het profiel 
en instelling van de E-modulus (hard/zacht).[?] 

Voor voegdichtingen tussen geveldelen worden eisen gesteld op de volgende thema's [28]: 
Bestandheid tegen wisselende voegbreedte variaties, druk- en trekbelastingen, buiging, 
afschuiving, wringing, schokkken en stoten. 
Weerstand tegen mechanische belastingen van buitenaf (slijtage). 
Bestandheid tegen warmte, vocht en vorst. 
Bestandheid tegen UV-licht en stralingseffecten. 
Bestandheid tegen gewoonlijk in de lucht voorkomende verontreinigingen en vervuilingen. 

Gedurende de gebruiksduur kunnen door weer en wind belaste voegafdichtingen gebreken gaan 
vertonen. Daarom moeten voorzieningen getroffen waardoor onderhoud en/of correctie van de 
voegen mogelijk is. De bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. De buitendichting wordt het 
zwaarst belast door UV-licht en regenwater.[?] 

Het gevolg van grotere elementen is dat, over het totale geveloppervlak gezien, het aantal naden tussen 
verschillende elementen afneemt. De naden vormen qua wind- en waterdichting een relatief zwak punt 
van de gevel. Ook wanneer gekeken wordt naar presteren in de tijd vormen EPDM dichtingprofielen 
een risicofactor. Mega-elementen zorgen ervoor dat het aantal zwakke punten van de gevel afneemt 
en het risico op schade door middel van lekkage beperkt wordt. 

Afbeelding 3.3: De horizontale EPDM koppeldichtingen die gebruikt worden om de geve/ lucht- en waterdicht te maken. 
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3.1.2 Flankerend geluid 

Flankerend geluid geschiedt via een doorlopende constructie - anders dan de scheidingsconstructie 
- van de ene in de andere ruimte. De overdracht vindt bijvoorbeeld plaats via vloer, plafond of gevel. 
[7] In Engeland bedraagt de karakteristieke isolatie-index van woningscheidende wanden 43 dB. 
Voor vloeren van woongebouwen geldt een karakteristieke isolatie-index van 45 dB.[13] Bij huidige 
elementafmetingen worden deze minimale waa rden van geluidisolatie gehaald, in zowel horizontale 
als verticale zin (zie afbeelding 3.4). Ter plaatse van de woningscheidende constructies zijn de 
gevelelementen namelijk nagenoeg ontkoppeld (alleen de zwaarden lopen door). 

> 43dB > 43dB 

A 
> 45 dB "11 

,~J.J 

.. ,Jl)) ))))))) 

> 45 dB 

Afbeelding 3.4: Verschillende routen van geluidtransport tussen horizontaal en verticaal aangrenzende woningen bij 'standaard' 
elementafmetingen. 

Wanneer een unitized geveldeel in de breedterichting in afmeting toeneemt, kan de situatie vóórkomen 
dat het element een woningscheidende wand overschrijdt. Dan zal flankerend geluid via de regels, 
ervoor zorgen dat de waarde van 43 dB overschreden wordt (afbeelding 3.5). Dit heeft te maken met 
trillingen van het holle aluminium profiel, dat als klankkast fungeert. en het trillen van de lucht in de 
open kamers van de profielen. 
Wanneer een unitized geveldeel in de hoogterichting in afmeting toeneemt, overschrijden de stijlen de 
woningscheidende vloer. Flankerend geluid dat via de stijlen getransporteerd wordt zal de maximale 
waarde van 62 dB overschrijden (afbeelding 3.5).1n dit geval wordt het effect veroorzaakt door het holle 
aluminium stijlprofieL 

< 45d8 

• 

< 43dB < 43d8 

tt. ~ ..._ .11 
--~~~L--~~~-_ull __ __ulll~l--~ll ___ ~_u ____ ull __ 

< 45d8 

Afbeelding 3.5: Verschillende routen van geluidtransport tussen horizontaal en verticaal aangrenzende woningen bij mega· 
elementen. 
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Er zijn mogelijkheden om de flankerende geluidsoverdracht van gevels te verminderen: 
1. Massa toevoegen. De gesloten kamers van profielen kunnen bijvoorbeeld gevuld worden 

met zand. Dit zorgt ervoor dat het profiel minder zal trillen. 
2. Ontkoppelen. Stijlen en regels kunnen ontkoppeld worden middels een dookverbinding, die 

weerstand geeft aan trillingen. 
3. Eigenfrequentie veranderen. Vullen van de gesloten kamers van profielen met isolatieschuim, 

waardoor profielen gaan trillen in een frequentie die minder gevoelig is voor het menselijk 
oor. 

Bij deze oplossingsmogelijkheden worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 
Toevoegen van massa is in strijd met het concept van het lichte unitized bouwprincipe. Het ontkoppelen 
van stijlen en regels is economisch gezien niet interessant vanwege extra materiaal- en productiekosten. 
Het veranderen van de eigenfrequentie van gevelprofielen heeft een gunstige werking, maar is nog 
steeds onvoldoende om de eisen te halen. 
Deze oplossingen zijn in strijd met een uitgangspunt van het onderzoek (verlagen van de kostprijs) en 
worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

Flankerend geluid geeft dus de volgende twee beperkingen aan mega-elementen: 
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In de breedterichting is een elementscheiding ter plaatse van een woningscheidende wand 
vereist. 
In de hoogterichting wordt een unitized geveldeel beperkt tot maximaal één verdieping. 
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3.1.3 Warmteweerstand 

De warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van een uitwendige scheidingsconstructie wordt 
uitgedrukt in W/m 2K. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de gevel thermisch isoleert. In Engeland wordt 
een minimale waarde voor Uoverall van 0,196 W/m 2K geëist voor dichte geveldelen. Voor elementen 
met doorzichtglas en/ of te openen delen geldt een minimale eis van1 ,232 W/m2K (201 0).[12] 

De U-waarde van de totale gevel (Uoveran) is opgebouwd uit de U-waarde van alle gevelprofielen 
vermenigvuldigd met het oppervlakteaandeel (U1,ame) en de U-waarde van de vakvullingen 
vermenigvuldigd met het oppervlakteaandeel (U pane). 
Eén van de effecten van een toename van elementafmetingen in de breedterichting is dat een 
ontmoeting van twee randstijlen van verschillende elementen kan veranderen in één tussenstijl (zie 
afbeelding 3.6). Voor een toename van elementafmetingen in de hoogterichting geldt hetzelfde, maar 
dan voor een ontmoeting tussen twee randregels die kan veranderen in één tussenregel. 

' 2 - -

Afbeelding 3.6: Schematische weergave van toename van 
elementafmetingen in de breedterichting. 
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Afbeelding 3.7: Doorsnede van zowel een ontmoeting 
tussen twee randstijlen als een tussenstijl met bijbehorende 

aanzichtbreedten en U· waarden. 

Een tussenprofiel heeft een smallere aanzichtbreedte dan een ontmoeting tussen twee kaderprofielen 
(zie afbeelding 3.7). Daarbij valt de U-waarde van een tussenprofiel een stuk lager uit. De U-waarden zijn 
gebaseerd op de profielserie Mainz van Hueck.[8] 

Moderne aluminium profielen hebben een U-waarde van 2,8 W/m2K of lager.[14] Tegenwoordig 
bedraagt de U-waarde van een vakvulling met dubbelglas standaard 1,2 W/m2K. Thermisch gezien 
vormen gevelprofielen het zwakke punt van de gevel. 
Een tussenprofiel zorgt ervoor dat het oppervlakteaandeel van U1 afneemt en dat van U J·uist rame pane 

toeneemt. Hierdoor zal de totale U-waarde van de gevel afnemen. Daarnaast heeft het tussenprofiel 
een lagere U-waarde dan de ontmoeting van twee kaderprofielen. 
Wanneer de U-waarde afneemt zal de warmteweerstand van de gevel toenemen. Gevolg is dat 
minder warmte verloren gaat door de gevel. Mega-elementen hebben dus een gunstig effect op het 
energieverbruik. 

De huidigetrend is dat de eisen voorwarmteweerstand van de gevel steedsverderworden aangescherpt. 
De U-waarde van vooral de zwakke plekken van de gevel (thermisch gezien) worden verbeterd. Het 
veranderen van de verhouding van de U-waarde tussen profiel en vakvulling zorgt ervoor dat het 
gunstige effect van mega-elementen op het energieverbruik afneemt. 
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3.1.4 Profiellengte 

De maximale leverlengte van geïsoleerde aluminium profielen bedraagt 7,2 meter. Deze afmeting heeft 
te maken met de lengte van de productietafels waarop aluminium extrusies met kunststof isolatoren 
verbonden worden. 
Uiteraard is het mogelijk om profielen te verlengen. Verbindingen zorgen voor extra materiaal- en 
productiekosten. Dit onderzoek probeert juist deze aspecten te optimaliseren. Mega-elementen 
worden, vanwege maximale profiel lengte, in hoogte- en breedterichting beperkt tot 7,2 meter. 

Afbeelding 3.8: Het samenstellen van geisoleerde aluminium 
geve/profielen. 

3.1.5 Verankering 

Afbeelding 3.9: Opslag van bundels aluminium 
extrusieprofielen. 

Onder verankering worden alle onderdelen verstaan die te maken hebben met ophanging van 
gevelelementen. Bij 'standaard' elementen wordtonderscheid gemaakt in ankerschoenen, binnenankers 
en buitenankers. Ankerschoenen worden exact op maat gepositioneerd op de bouw. Binnenankers en 
buitenankers worden respectievelijk in en op het element gemonteerd. 
Bij de Engelse woningbouwprojecten uit de inventarisatie bestaat de achterconstructie van het gebouw 
uit een betonnen skelet. 
Eén van de functies van de ankerschoenen is het maatvoeren van de gevelelementen. Een gangbare 
maat voor de maximale maatafwijking van betonvloeren is +/- 15 mm. Een zogenaamde halfenrail, 
voorzien van doken, realiseert met behulp van hamerkopbouten de bevestiging van de ankerschoen 
met de betonvloer. Door toepassing van halfenrails, slobgaten en vulplaten is een ankerschoen in drie 
richtingen te stellen. 

Afbeelding 3.10: Halfenrails vormen het intermediair tussen 
betonvloer en ankerJChoen. 
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Afbeelding 3.11 : Oe 'standaard' oplossing van Oskomera van 
een ankerpunt voor unitized gevels zonder balkons. 
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Een andere functie van de verankering is het afdragen van belastingen naar de achterconstructie. 
Toepassing van mega-elementen zorgt voor een afname van het aantal ankerpunten, gezien over het 
totale geveloppervlak. Dit resulteert in hogere krachten per ankerpunt ten gevolge van eigen gewicht 
en windbelasting. 
De keuze voor een bepaald type halfenrail is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden zoals 
maximaal opneembare kracht, krachtrichting, betonkwaliteit, minimale betondekking en minimale 
randafstand.[S] 

Wanneer de afstand tussen ankerpunten groter wordt zal het element ten gevolge van eigen gewicht 
verder doorbuigen. Volgens de Europese regelgeving bedraagt de maximale doorbuiging van de 
onderregel in het gevelvlak 2 mm. Een element van 2400 mm breed, voorzien van geluidwerende 
beglazing (1 0-16-6.6/2), voldoet niet aan de eis van maximale doorbuiging. Daarom zal bij (brede) 
mega-elementen een component moeten worden toegevoegd. Deze component fungeert als balk die 
de overspanning tussen steunpunten realiseert. 

Een ander aandachtspunt is de doorbuiging van de vloer. Ten gevolge van veranderlijke belasting moet 
rekening gehouden worden met doorbuigingen van+/- 10 mm in de verticale richting. 

3.1.6 Windbelasting 

Gevels van hoogbouwprojecten zijn in de gebruiksfase onderhevig aan hoge windlasten. Stijlen en 
regels mogen op geen enkel punt van hun overspannende lengte een doorbuiging vertonen van 1/200 
van de overspanning met een maximum van 15 mm.[14] 

Als uitgangspunt voor de constructieve berekening wordt het kaderprofiel, dat toegepast is bij 
de meest recente projecten van Oskomera, uit de profielserie Mainz van Hueck genomen.[8] Het 
traagheidsmoment van dit profiel bedraagt 588 x 104 mm4 (afbeelding 3.12). Met deze informatie kan 
voor een aluminium stijl- of regelprofiel bepaald worden bij welke windbelasting een doorbuiging van 
15 mm bereikt wordt. 

Voor twee verschillende mega-elementen wordt bepaald wat de maximaal toegestane windbelasting 
is (afbeelding 3.13). Uitgangspunt is dat de elementen verankerd zijn met de achterconstructie op vier 
hoekpunten. 
Bij een mega-element van 1,2 x 6,0 meter zijn de stijlen maatgevend voor doorbuiging ten gevolge van 
windbelasting. Dit element over twee verdiepingen voldoet tot een maximale windlast van 0,60 kN/m2

• 

Bij een mega-element van 6,0 x 3,0 meter zijn de regels maatgevend. Het brede element voldoet tot een 
maximale windlast van 0,24 kN/m2

• 

588x 104 mm~ 

y 

Afbeelding 3. 12: Her deel van de profieldoorsnede dar 
meegenomen wordt in statische berekeningen, inclusief het 

rraagheidsmoment om de sterke as. 

E 
q 
M 

E 
q 
M 

6,0m 

Afbeelding 3. 7 3: Maximaal toelaatbare winddruk voor zowel 
een hoog als een breed mega-element, verankerd op de 

hoekpunten. 
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Uit de inventarisatie van een aantal projecten met unitized gevel blijkt dat de gemiddelde 
gebouwhoogte schommelt tussen 50 en 100 meter. Voor deze gebouwhoogte wordt gerekend met 
een stuwdruk die varieert van 1,62 kN/m2 tot 1,90 kN/m2 in Nederland (windgebied 1, onbebouwd). 
Hieruit wordt opgemaakt dat de gevelprofielen van beide fictieve mega-elementen niet voldoen aan 
de eis op doorbuiging. 

Om de maximaal toelaatbare winddruk op de elementen te vergroten wordt een tussensteunpunt 
toegevoegd op de helft van de overspanning (afbeelding 3.15). De doorbuiging van de profielen neemt 
hierdoor af met een factor 40 (afbeelding 3.14). De gevelprofielen van het hoge mega-element voldoen 
nu op doorbuiging ten gevolge van windbelasting tot een windlast van 24 kN/m2• Voor het brede mega
elementen geldt een maximale windlast van 9,6 kN/m2

• 

q 

1100% 

~ 2,5% 

Afbeelding 3.14: Afname van de doorbuiging met factor40 
door toevoegen van een tussensteunpunt aan een ligger 

belast met gelijkmatig verdeelde belasting. 

:ll!lo . ... . ..,. 

6,0m 

Afbeelding 3. 15: Maximaal toelaatbare winddruk voor zowel 
een hoog als een breed mega·element, met extra ankerpunten 

op halve overspanning. 

Windbelasting kan ervoor zorgen dat mega-elementen vanaf bepaalde afmetingen voorzien moeten 
worden van tussenankerpunten, afhankelijk van elementbreedte, windzone, gebouwhoogte, 
gebouwzone en traagheidsmoment van profielen. Voor ieder project ligt dit omslagpunt anders. 
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3.2 Procesmatige kansen en bedreigingen 

3.2.1 Beschrijving huidig realisatieproces 

Hier wordt het realisatieproces van een unitized gevel met huidig gangbare elementafmetingen kort 
beschreven binnen de afdelingen Productie, Transport en Montage van het gevelbouwbedrijf. Voor 
gedetailleerde informatie over het realisatieproces van een unitized gevel wordt verwezen naar externe 
bijlage B. 
Er kan een globale indeling gemaakt worden in de processen die in de fabriek plaatsvinden en alle 
processen die op de bouwplaats plaatsvinden. Transportstromen van fabriek naar bouwplaats worden 
weergeven door de verticalegrijze lijnen. De eerste lijn symboliseert het transport van ankerschoenen, de 
tweede lijn het herhaaldelijke transport van elementen. In de ideale situatie lopen het productieproces 
van de elementen en het montageproces synchroon, met een minimale tussenvoorraad. 

PRORELEN VOORBEWERKDI - .,. 
I 

' - l 

HAlJENRAIL INSTORTEN 
,~· - .. -'IJ I I 

LIJN·PROOUCTIE ELEMENTEN 

-.. -I ' ., 

FABRIEI< -- ---- -- -- ------------ --

TRANSPORT BOUWPLAATS 

: l 

' I 

I •= --
Afbeelding 3.76: Overzich t van het realisatieproces van een unirized gevel met standaard element afmetingen. 

De verankeringonderdelen worden geproduceerd in de staalbouwhaL Na het thermisch verzinken 
(extern) en laatste bewerkingen zijn de onderdelen klaar voor gebruik. Buiten- en binnenankers zijn 
klaar voor bevestiging aan de elementen. Ankerschoenen worden naar de bouwplaats getransporteerd. 
In de gevelbouwhal wordt gestart met het produceren van bewegende delen. Vleugels worden in grote 
series geproduceerd en tijdelijk opgeslagen. Na het aanbrengen van beschermingsfolie worden de 
kaderprofielen voorbewerkt met behulp van een CNC-machine. De stijlen en regels worden verzameld 
op speciale profielkarren. 
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De elementen worden in lijn geproduceerd. Dit wil zeggen dat een element op karren langs verschillende 
werkstations geleid wordt. Bij ieder werkstation worden componenten toegevoegd aan het element. 
Het omdraaien van de elementen zonder vakvulling gebeurd door twee personen. Met behulp van 
een kraanbaan worden voltooide elementen op een zijstijl op een stalen juk geladen. Na verpakken 
is een juk klaar voor transport naar de bouwplaats. De productievolgorde en laadvolgorde worden 
bepaald door de montagevolgorde. De elementen worden dus niet per type geproduceerd, maar per 
verdiepingscluster. 

De eerste fysieke actie die plaatsvindt op de bouwplaats (ten behoeve van de gevel) is het bevestigen 
van de halfenrail op de randbekisting van de betonvloer. Wanneer het beton voldoende uitgehard 
is, wordt begonnen met het positioneren van ankerschoenen. Met behulp van vulplaten wordt een 
ankerschoen exact op maat gesteld. Tijdens werkzaamheden nabij de vloerrand worden monteurs 
aangelijnd aan een zogenaamde life-line. 
Een juk met elementen wordt gelost met een heftruck en op een kar geplaatst. Twee monteurs brengen 
de kar met het juk met behulp van de bouwlift naar de juiste verdieping. Op de verdieping worden de 
elementen gekanteld en naar de vloerrand gerold. 
De vloerkraan bevindt zich minimaal één verdieping hoger en wordt voor het hijsen van ieder 
element in positie gebracht. Soms moeten de verticale koppeldichtingen tussen de elementen nog 
worden aangebracht op de bouwplaats. Voor het hijsen van een element zijn vier monteurs nodig. De 
zwaarden van het onderliggende element en de ankerschoenen zorgen ervoor dat het element op zijn 
definitieve positie in de gevel terecht komt. Na iedere verdieping worden horizontale koppeldichtingen 
aangebracht. 
De aansluiting tussen gevel en vloer moet aan esthetische, brandwerende en akoestische eisen 
voldoen. De aansluiting wordt gedicht door middel van stalen hoeklijnen, gipsplaten, isolatiemateriaal 
en/ of brandwerende spray. 

3.2.2 Til norm, reikwijdte en rotaties 

De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht het werk zo te organiseren en in te richten dat fysieke 
belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het maximale 
tilgewicht is 25 kg mits het voorwerp goed te hanteren is en niet te laag of te hoog is opgesteld. 
Boven de 25 kg moet gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals; tang, magneet, zuignappen, 
steekwagens, palletwagens. Tilt men continue, dan moet men de tilnorm verlagen naar 18 kg.[17] 
Een kaderprofiel weegt ongeveer 4 kg/m.[8] Een profiel van ongeveer 6 meter lang mag niet door 
één persoon verplaatst worden. Het continu tillen van profielen langer dan 4,5 meter van en naar 
bewerkingmachines zal met twee personen moeten gebeuren. 

Elementen worden plat op karren geproduceerd. De maximale reikwijdte van een persoon bedraagt 
bij deze werkhoogte ongeveer een 0,9 meter. Gebaseerd op deze gegevens zou een element maximaal 
1,8 meter breed kunnen zijn . Elementen die breder zijn dan 1,8 meter (bijvoorbeeld elementen met 
schuifvleugels) worden na het samenstellen verticaal geplaatst op bokken of karren. Om het element 
bereikbaar te maken worden trappen of steigers gebruikt. 
Mega-elementen zullen verticaal geproduceerd moeten worden. Het samenstellen van elementen 
breder dan ongeveer 1,5 meter moet met twee personen gebeuren i.v.m. reikwijdte. 

Elementen ondergaan verschillende rotaties tijdens het huidige productieproces. Bij een rotatie wordt 
er op een bepaalde manier kracht uitgeoefend op een element. Deze kracht kan een andere waarde, 
richting en aangrijppunt hebben dan de belasting waarop het element berekend is. 
Het draaien van standaard frames zonder vakvulling gebeurd met twee personen. Een breder frame 
met één tussenstijl weegt al snel 50 kg. Voor het omdraaien van frames van mega-elementen zal een 
(geautomatiseerde) oplossing gezocht moeten worden. 
Het draaien van frames met (glazen) vakvulling wordt zoveel mogelijk voorkomen. Is dit toch nodig, dan 
wordt voor elementen met standaard afmetingen al gebruik gemaakt van een kraanbaan. 
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Afbeelding 3.1 7: Elementen van 3,0 x 3,5 meter worden 
verticaal op karren langs steigers geleid. 
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Afbeelding 3. 18: Standaard elementen worden gekanteld en 
met behulp van een kraanbaan op een .Halen juk geplaatst. 

Aan het einde van de productielijn wordt een voltooid element geladen op een stalen juk. Het gewicht 
van een standaard element varieert tussen 100 en 300 kg. Een element met schuifvleugel weegt al snel 
400 á 500 kg. Met behulp van een kraanbaan, uitgerust met evenaar en stroppen, wordt het element 
gekanteld en verplaatst. 
Omdat mega-elementen nog zwaarder zijn dan elementen met standaard afmetingen zullen deze 
elementen machinaal geladen moeten worden. Wellicht kan hier een speciaal systeem voor ontworpen 
worden, zodat de kraanbaan gebruikt kan worden voor andere activiteiten, zoals het plaatsen van 
vakvullingen. 

3.2.3 Profielontmoetingen 

Wanneer de afmetingen van unitized geveldelen toenemen, wordt de stijfheid van de hoekverbindingen 
nog belangrijker. Hoekverbindingen met aluminium inzethoeken beperken de hoekverdraaiing tussen 
profielen. Aanbevolen wordt om de hoekverbindingen van een mega-element te blijven uitvoeren 
met aluminium inzethoeken. De lengte waarover de inzethoeken in de profielen steken heeft invloed 
op de doorbuiging van de profielen. Inzethoeken kunnen eventueel zwaarder, langer of in een stijver 
materiaal worden uitgevoerd. 

Afbeelding 3.19: Verlijmde hoekverbinding met aluminium 
inzethoek. 

Afbeelding 3.20: Geschroefde T-verbinding. 
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Het is gebruikelijk om tussenregels van elementen geschroefd te verbinden met de randstijlen. 
Wanneer de afmetingen van unitized geveldelen toenemen, komen meer tussenstijlen, tussenregels 
en onderlinge ontmoetingen tussen beide profieltypen voor. Een gevelelement, dat bestaat uit veel 
T-verbindingen met inzetstukken, zorgt voor weinig flexibiliteit in volgorde van samenstellen. Wanneer 
T-verbindingen geschroefd uitgevoerd worden is de volgorde van samenstellen een stuk flexibeler. 
T-verbindingen van mega-elementen moeten zoveel mogelijk geschroefd worden. 

3.2.4 Autofabriekgedachte & nieuwbouw 

In een autofabriek worden auto's op een lopende band langs werkplekken geleid. Onderdelen en 
halffabricaten worden Justin time' aangeleverd en op de juiste plek aan de productielijn geplaatst. 
De autofabriekgedachte zorgt ervoor dat werknemers (gedwongen worden om) hun tijd efficiënt te 
besteden. Daarnaast worden (kostbare) tussenvoorraden geminimaliseerd. 

Oskomera heeft de autofabriekgedachte inmiddels vertaald naar het productieproces van unitized 
geveldelen met standaard afmetingen. Elementen worden op karren na werkstations gevoerd die 
onderling qua bewerkingstijd op elkaar zijn afgestemd. 

Een gevaar voor het productieproces van mega-elementen is dat werknemers teveel tijd gaan besteden 
aan handelingen die geen waarde toevoegen aan het product. Daarom speelt de autofabriekgedachte 
een extra belangrijke rol bij de ontwikkeling van een nieuwe productiestraat voor mega-elementen. 

Vanwege de maximale reikwijdte van personen moeten mega-elementen tijdens een groot deel van 
het productieproces verticaal geplaatst worden. Wanneer een element opgehangen wordt, is het aan 
beide zijden bereikbaar voor bewerkingen. Hiermee wordt roteren overbodig gemaakt. Elementen 
moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn van werkstation naar werkstation (autofabriekgedachte). Een 
horizontaal railsysteem is noodzakelijk om de 'flow' van elementen te realiseren. Voordeel van deze 
verticale productiestraat is dat de elementen tijdens het productieproces belast worden op dezelfde 
manier als waarop ze berekend zijn. 

Afbeelding 3.2 7: Het product komt naar de werknemer toe in 
een autofabriek. 

Afbeelding 3.22: Een impressie van de nieuwbouw van 
Oskomera re Deurne. 

Het opzetten van een nieuwe productiestraat brengt uiteraard de nodige investeringskosten met zich 
mee. Daarom is het van belang om deze productiestraat zo flexibel mogelijk te ontwerpen. Zo kunnen 
elementen van uiteenlopende afmetingen geproduceerd worden op dezelfde lijn. 

Naast de ontwikkeling van een nieuwe productiestraat doet zich een andere kans voor. Momenteel 
wordt het nieuwe bedrijfspand van Os komera gebouwd. De nieuwbouw vormt een uitgelezen kans om 
een nieuwe productiestraat te implementeren. 
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3.2.5 Wegtransport 

Het onderzoek is ingekaderd tot woningbouwprojecten in Engeland. Het grootste obstakel wordt 
gevormd door Het Kanaal tussen Nederland en Engeland. Als uitgangspunt wordt daarom genomen 
dat een vrachtcombinatie aan de Europese eisen voor vergunningsvrij transport moet voldoen. Ook 
kunnen obstakels op de route en aanvullende regelgeving van landen op de route beperkingen 
opleveren voor een vrachtcombinat ie. 

De belangrijkste Europese eisen voor vergunningsvrij transport zijn [23]: 
1. Maximale transporthoogte van 4,15 meter. 
2. Maximale treinlengte (trekker+ oplegger) van 16,50 meter. 
3. Maximale treinlengte (motorwagen+ aanhanger) van 18,75 meter. 
4. Maximaal treingewicht GVW (trekker+ trailer+ laadgewicht) van 50 ton. 
5. Maximaal gewicht per as van 10.000 kg (bij tandemassen neemt dit af). 

Afbeelding 3.23: Verschillende manieren om de overtocht naar 
Engeland te maken met een vrachtcombinat ie. 

Greater London (het gebied binnen de snelweg 
M25). Alle voertuigen die dit gebied betreden 
moeten van te voren aangemeld zijn bij 
Transport for London. Het tarief wordt berekend 
op basis van verblijf en uitstoot van C02 gas.[22] 
De Congestien Charging Zone wordt toegepast 
in het hart van het centrum van London om de 
verkeersdrukte tegen te gaan.[21] 

In afbeelding 3.25 op de volgende pagina wordt 
weergegeven wat de eisen voor vergunningsvrij 
transport betekenen voor een aantal 
veelvoorkomende transportcombinaties. Per 
combinatie worden maximale laaddimensies en 
laadgewichten gegeven. 

Er zijn verschillende manieren om met een 
vrachtcombinatie de overtocht te maken naar 
Engeland. Meestal wordt de oversteek van 
Calais naar Dover gemaakt per trein via de 
kanaaltunnel. Als voorwaarde hierbij geldt 
dat de vrachtcombinatie binnen de maximale 
afmetingen voor vergunningsvrij transport 
valt. In België en Frankrijk geldt een maximaal 
treingewicht van 40 ton. 

Eenmaal in Engeland zal de vrachtcombinatie 
vaak tot het hart van een stadscentrum (meestal 
Londen) moeten doordringen. In Engeland 
zijn steden ingedeeld in milieuzones. Zo kent 
Londen de Low Emission Zone (LEZ) en de 
Congestien Charging Zone. De LEZ bestaat uit 

Afbeelding 3.24: De Low Emiss ion Zone van Londen. 

25 



;;; -
Mega~el.eme_n~~-n , 

TRAILER MEGA-TRAILER 
Max . l.aadgewicht : ±24.000 kg Max . l.aadgewicht : ±24 .000 kg 

~-~li 
-~--~~~_awL·-----------~Lr~~--

/ / / / 

J'l--1 __ __.I -: 
DIEPLADER BINNENLADER 

Max. L.aadgewicht: 9. 720 kg Max. Laadgewicht : ±25 .000 kg 
/-~/ -l Î' 

I 

/ / 
/ -/ 

n-: --, 

Afbeelding 3.25: Een overzicht van de beperkingen voor verschillende typen transportcombinaties. 

De laadcapaciteit van een transport wordt omschreven als het totaal aantal vierkante meter 
geveloppervlak dat per transport vervoerd wordt. De exacte elementafmetingen hebben een directe 
relatie tot de laadcapaciteit. Hieronder wordt bekeken wat de gunstige transportcombinatie is voor 
drie verschillende elementafmetingen. In de tabel worden achtereenvolgens de elementafmetingen, 
de transportcombinatie en de laadcapaciteit gegeven. 

7,2 x 3,0 meter 2,4 x 6,0 m et er 4,8 x 3,5 meter 

130m2 134m2 

Tabel 3. 1: Overzicht laadcapaciteit van verschillende mega-elementen en vrochtcombinaries. 

Voor elementen met 'standaard' afmetingen bedraagt de gemiddelde laadcapaciteit van 144 m2• 

In de bovenstaande vergelijking is aangetoond dat het mogelijk is om grote elementen efficiënt en 
vergunningsvrij naar Engeland te transporteren. 
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3.2.6 Windverlet 

Windsnelheid is afhankelijk van de factoren locatie en hoogte. Engeland wordt in de normen opgedeeld 
in een aantal windgebieden. Over het algemeen wordt in kustgebieden met hogere waarden van 
basiswindsnelheid gerekend dan in het binnenland.[2] 

Afbeelding 3.26: Aangelijnd hijsen kon het tollen van 
gevelelementen tegengaan tot beperkte hoogte. 

Afbeelding 3.27: Indeling van het Verenigd Koninkrijk in 
windgebieden (waarbij blauw= lage windsnelheid en rood= 

hoge windsnelheid). 

Wanneer de afmetingen van unitized elementen toenemen, is transport via bouwlift en interne 
gebouwstructuur niet meer mogelijk. Elementen met groteafmetingen moeten dus vanaf de buitenzijde 
van het gebouw gemonteerd worden. 
Monteren vanaf de buitenzijde kan op verschillende manieren. Er kan gebruik gemaakt worden een 
vaste horizontale monorail die op het dak van het gebouw geplaatst wordt. Nadeel is dat pas gestart kan 
worden met het monteren van de gevel wanneer de ruwbouw helemaal af is. Een andere mogelijkheid 
is het toepassen van een verticale geleiderail waarbij de montagevolgorde van de elementen ook 
verticaal is. 
Voor dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de elementen gemonteerd worden met behulp van de 
bouwkraan. 

Hijsen met bouwkraan 
Officieel mag een bouwkraan niet hijsen bij een windkracht groter dan 6 Beaufort 
De kritische factor bij het hijsen van gevelelementen is het tollen van de elementen in de lucht. Wanneer 
het oppervlak van een gevelelement toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor wind toe. 
Stel element A heeft een oppervlak van 4 m2 en element B meet 8m2• De hoogte waar beide elementen 
gemonteerd moeten worden is gelijk. De situatie is denkbaar dat element A wel geplaatst kan worden 
en element B niet handelbaar is en gaat tollen. 
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3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de kansen en bedreigingen zijn voor de ontwikkeling van een 
unitized gevel met mega-elementen die toegepast kan worden bij woningbouwprojecten in Engeland. 
De bevindingen dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het onderzoek en worden hier 
kort besproken. 

Technische kansen 
Mega-elementen leiden tot minder naden per vierkante meter geveloppervlak. Hierdoor neemt het 
aantal zwakke punten van de gevel af en wordt het risico op schade door middel van lekkage kleiner. 
De hogere warmteweerstand van mega-elementen zorgt ervoor dat de energiekosten dalen. Een 
tussenprofiel presteert thermisch gezien namelijk veel beter dan een ontmoeting tussen twee 
kaderprofiel en. 

Technische bedreigingen 
Vanwege flankerend geluid door de gevel kunnen mega-elementen geen woningscheidende 
constructies overschrijden. Dit betekent dat een mega-element maximaal verdiepingshoog kan zijn. 
Vanwege de profiellengte worden mega-elementen beperkt tot maximale afmetingen van 7,2 meter in 
zowel de hoogte- als breedterichting. 
Wanneer het aantal ankerpunten per m2 geveloppervlak afneemt, moet een component worden 
toegevoegd aan een (breed) mega-element. Deze component realiseert de overspanning tussen 
ankerpunten en voorkomt doorbuiging van het element ten gevolge van eigen gewicht. 
Vanwege windbelasting moeten mega-elementen over twee verdiepingen horizontaal gesteund 
worden ter plaatse van de tussenverdieping. Bij mega-elementen vanaf ongeveer 3,5 meter breed moet 
rekening gehouden worden met een tussensteunpunt voor wind belasting. 

Procesmatige kansen 
T-verbindingen van Mega-elementen moeten geschroefd uitgevoerd worden. Dit bevordert de 
flexibiliteit tijdens het samenstellen van een frame. 
De ontwikkeling van een nieuwe productiestraat voor mega-elementen is de ultieme mogelijkheid 
om bedreigingen als tilnorm, reikwijdte en rotaties te elimineren uit het proces. Projecteren van de 
autofabriekgedachte op de productiestraat zorgt voor verdere optimalisatie van de tijdsbesteding van 
een productiemedewerker. 
Afmetingen van mega-elementen worden beperkt door de eisen van vergunningsvrij transport. Per 
project moet bekeken worden wat de meest efficiënte vrachtcombinatie is. Uit onderzoek blijkt dat 
mega-elementen met ongunstige afmetingen een vergelijkbare laadcapaciteit kunnen halen als 
elementen met 'standaard' afmetingen. 
Doordat mega-elementen vanaf de buitenzijde gemonteerd moeten worden, zullen al in een vroeg 
stadium afspraken gemaakt moeten worden met de aannemer over kraantijd. 

Procesmatige bedreigingen 
Mega-elementen zorgen voor een grotere kans op windverlet Vertragingen ten gevolge van 
windverlet moeten niet onderschat worden. Extra kosten worden gemaakt door verspillen van 
ingekochte bouwkraantijd, tarieven van ingehuurde montageploeg en extra kosten (tarief, voeding en 
overnachting) van vrachtwagenchauffeurs. 

Algemene opmerking 
Uit de procesmatige aspecten komt naar voren dat mega-elementen voordelen kunnen opleveren 
mits er een aantal ontwikkelingen doorgevoerd worden binnen het bedrijf. In dit onderzoek wordt 
aangenomen dat het bedrijf bereidt is om deze investeringen te bekostigen. 
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4 Case Study project 

4.1 Inventarisatie projecten 

Om een beeld te krijgen van de functionele eisen waaraan een unitized gevel moet voldoen wordt 
een inventarisatie gemaakt van een 6-tal Engelse projecten met woonfunctie, waarbij dit type gevel 
is toegepast door de Oskomera Group. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze projecten 
wordt verwezen naar de externe bijlage C. 

Afbeelding 4. 7: Impressie van project Solomanco Square. 

Salamanca Square 
Het project Salamanca Square bevat ongeveer 
7.500 m2 unitized gevel en is gevestigd in 
Londen. Het gebouw is 47 meter hoog. De gevel 
is bekleed met terracotta. De terracottategels 
hebben een gewicht van ongeveer 50 kg/m2

• 

Typische kenmerken van project Salamanca 
Square zijn de vele hoeken en balkons. De 
balkons zijn trapeziumvormig en bevinden zich 
op korte onderlinge afstanden. 
Als bewegende delen zijn vooral draaivalramen 
en dubbele deuren toegepast. 
De typische elementafmeting is 1,2 meter breed 
bij verdiepingshoog. 
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Tabard Square 
Het project Tabard Square bevat ongeveer 
7.200 m2 unitized gevel. De toren van het 
project is 23 verdiepingen hoog en staat in 
Londen. De trappenhuizen zijn voorzien van 
elementen met volledig glazen vakvulling. 
Een element met een vakvulling van gekleurd 
dubbelglas, met daarachter isolatiemateriaal, 
wordt een shadowbox element genoemd. 
Naast shadowbox elementen en elementen 
met doorzichtglas worden dichte elementen 
met aluminium beplating aan de buitenzijde 
toegepast. 
Het gebouw wordt gekenmerkt door veel 
hoeken. Als draaiende delen zijn vooral 
uitzetramen en schuifdeuren toegepast. 
De typische elementafmetingen variëren van 0,9 
tot 2,1 meter in de breedte bij verdiepingshoog. 

Afbeelding 4.3: Impressie van project Warton Rood. 
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Afbeelding 4.2: Impressie van project Tabard Square. 

Warton Road 
Het project Warton Road bevat ongeveer 4.000 
m2 unitized gevel. Het ellipsvormige gebouw 
staat in Londen en is 17 verdiepingen hoog. 
Kenmerkend voor het gebouw zijn de balkons 
met fel gekleurde glazen balustrades. 1\Jaast 
doorzichtglas en shadowboxen zijn dichte 
elementen met aluminium beplating aan de 
buitenzijde toegepast. 
Als bewegende delen zijn vooral draaivalramen 
en draaivaldeuren toegepast. 
Vanwege de gesegmenteerde plattegrond 
zijn alle elementen, met uitzondering van 
de dubbele deuren, 0,9 meter breed bij 
verdiepingshoog. 



Afbeelding 4.4: Impressie van project GunwharfTower. 

Regents Place 
Het project Regents Place in Londen bestaat 
uit drie vrijstaande gebouwen. De gebouwen 
variëren in hoogte van 7 tot 19 verdiepingen. 
In totaal is ongeveer 6.800 m2 unitized gevel 
toegepast bij dit project. 
Kenmerkend voor het gebouw is de vlakke 
gevel, bekleedt met terracotta tegels, en de 
afgeronde hoek van de toren. 
Ter plaatsevan de Franse balkonszijn stolpramen 
toegepast. Op de bovenste twee verdiepingen 
zijn valschuifdeuren toegepast. 
De standaard elementbreedte van dit project 
bedraagt 1,2 meter. 
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GunwharfTower 
Het project GunwharfTower in Portsmouth is 98 
meter hoog (31 verdiepingen) en biedt plaats 
aan 134 appartementen. Het project bevat 
ongeveer 6.500 m2 unitized gevel. 
Kenmerken van de toren zijn de afgeschuinde 
top en de wit beklede verdikking. De elementen 
in dit deel zijn voorzien van een witte aluminium 
beplating aan de buitenzijde. De overige 
elementen zijn voorzien van doorzichtglas of 
zijn uitgevoerd als shadowbox. 
Als bewegende delen zijn vooral uitzetramen, 
draaivalramen en valschuifdeuren toegepast. 
De elementen hebben, vanwege de eivormige 
plattegrond, een breedte van 1,2 meter. De 
valschuifdeuren, toegepast bij de balkons, zijn 
twee keer zo breed. 

Afbeelding 4.5: Impressie van project Regenrs Place. 
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Afbeelding 4.6: Impressie van project Creekside C&D. 
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Creekside C&D 
Het project Creekside C&D bestaat uit twee 
vrijstaande gebouwen (C en D) die allebei 
12 verdiepingen hoog zijn. In totaal wordt 
ongeveer 10.200 m2 unitized gevel toegepast 
bij dit project in Londen Greenwich. 
Kenmerken van de gebouwen zijn de scherpe 
en stompe hoeken, de verticaal geschakelde 
inpandige balkons en de bovenste twee terug 
liggende verdiepingen. De unitized gevel start 
vanaf de derde verdieping. 
De typische elementen bevatten doorzichtglas, 
shadowboxen of aluminium beplating. Als 
bewegende delen worden uitzetzak vleugels en 
valschuifdeuren toegepast. De elementen zijn 
standaard 0,65 en 1,3 meter breed. 
Dit is het eerste project waarvan de elementen 
in lijn geproduceerd zijn. 
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4.2 Keuze project Creekside 

4.2.1 Lijnproductie 

Het meest recentelijke unitized project uit de inventarisatie is project Creekside. Creekside is ook het 
eerste project waarvan de elementen in lijn geproduceerd zijn. 
Lijnproductie wil zeggen dat de elementen op karren langs verschillende werkstations geleid worden. 
Bij ieder werkstation worden bepaalde componenten toegevoegd of bewerkingen uitgevoerd aan 
het element. Om de verschillende werkstations onderling goed op elkaar af te stemmen zijn exacte 
tijdsmetingen gedaan van iedere bewerking. 
Nacalculatie heeft bewezen dat lijnproductie grote voordelen oplevert ten opzichte van de eerdere 
productiemethoden. Oskomera blijft de lijnproductiemethode handhaven in de toekomst. 

Afbeelding 4. 7: Plattegrond van fabrieksinrichting met werkstations voor lijnproductie van unitized geveldelen. 

De elementen van project Creekside zijn geproduceerd volgens de nieuwste methode. Daarom wordt 
project Creekside verder uitgewerkt als CaseStudy. Op deze manier wordt het onderzoek naar de invloed 
van elementafmetingen op de kostprijs waardevol voor de toekomst van het bedrijf. Daarnaast maakt 
de aanwezigheid van gedetailleerde informatie over productietijden het mogelijk om een nauwkeurige 
vergelijking op te stellen. 
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4.2.2 Case Study gebouw 

Project Creekside bestaat uit vier verschillende gebouwen en is opgedeeld in twee fasen. In de eerste 
fase worden gebouw C en D opgeleverd, de tweede fase bestaat uit gebouw A en B (zie afbeeldingen 
4.8 en 4.9). 

Afbeelding 4.8: Impressie van project Creekside met op de voorgrond gebouw 0 en 
C (allebei 12 verdiepingen hoog). 

Afbeelding 4.9: Impressie van project Creekside 
met op de voorgrond gebouw A (8 verd.) en 8 

(18 verd.). 

Het gemiddelde oppervlak unitized gevel, van de projecten beschreven in de inventarisatie, bedraagt 
ongeveer 6000 m1 per project. Het totale oppervlak unitized gevel van de vier gebouwen van project 
Creekside samen bedraagt 17.300 m1. Om tot een representatieve projectgrootte te komen wordt het 
onderzoek beperkt tot één gebouw van project Creekside. 

Gebouw B telt 18 verdiepingen en is ruim 60 meter hoog. De gevels van gebouw B worden blootgesteld 
aan de hogere windbelasting. De constructieve eisen zijn maatgevend voor gebouw B. Daarom wordt 
gebouwBals CaseStudy gebouw verder uitgewerkt. 
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4.3 Optimalisatiezone 

4.3.1 Totstandkoming optimalisatiezone 

Bepaalde zones van een gebouw zijn niet geschikt voor mega-elementen. De inventarisatie van het 
6-tal projecten met unitized gevel geeft een beeld van de soort en de grootte van deze zones. Bij 
sommige projecten zorgt een gesegmenteerde plattegrond voor een gekromde gevel. Hierdoor komt 
het gebouw, of een zone van de gevel, niet in aanmerking voor mega-elementen. Andere gebouwen 
hebben afwijkende elementen in hoekzones. De aanwezigheid van veel hoeken en inpandige balkons 
werkt als negatieve factor voor de toepassing van mega-elementen. 
Een andere beperkende factor wordt gevormd door de aanwezigheid van uitkragende balkons. Een 
uitkragend balkon zorgt ervoor dat een groot krachtmoment overgedragen moet worden op de 
achterconstructie. Hierdoor zullen ankerpunten met de vloer op regelmatige afstand gehandhaafd 
moeten blijven. Dit is in strijd met één van de belangrijke voordelen van mega-elementen, namelijk het 
besparen op het aantal ankerpunten. 

De maximale daling van de kostprijs ten gevolge van elementafmeting-optimalisatie van een unitized 
gevel is haalbaar op een vlakke gevel zonder balkons. Dit deel van de gevel wordt de optimalisatiezone 
genoemd. 

4.3.2 Optimalisatiezone Creekside gebouw B 

De wyber-vormige plattegrond van het CaseStudy gebouw resulteert in vier hoekzones. Aangenomen 
wordt dat afmetingen van elementen ter plaatse van deze hoekzones gelijk blijven. Daarnaast ontstaan 
hoekzones ter plaatse van de verticaal geschakelde inpandige balkons. De elementen die de inpandige 
balkons vormen, komen ook niet in aanmerking voor mega-elementen. 
Op twee plaatsen in het geveloppervlak komen verticale stroken met uitkragende balkons voor. Deze 
worden niet meegenomen in de vergelijking. Verder worden de elementen, die het windscherm voor 
de daktuin van het gebouw vormen, uitgesloten voor mega-elementen. De redenen hiervoor zijn de 
afgeschuinde bovenzijde en het feit dat ze geen uitwendige scheidingsconstructie vormen. 
Het vlakke deel van de gevel dat tot de optimalisatiezone van het CaseStudy gebouw gerekend wordt, 
is weergegeven in het rechterplaatje van afbeelding 4.1 0. 

Afbeelding 4. 70: Optimalisatiezone voor elementafmetingen voor gebouw 8 van project Creekside is totale geveloppervlak, 
verminderd met starterelementen, hoekelementen, elementen t.p. v. de daktu in, elementen t.p.v. inpandige en uitkragende balkons. 
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Afbeelding 4. 11 : Verdeling van de optimalisatiezone voor elementafmetingen voor gebouw 8 van project Creekside in typische 
elementen: Elementen met doorzichtbeglazing (geel). Shadawbox elementen (groen) en elementen met uitzetzak vleugel (blauw). 

4.3.3 Typische elementen 

In de optimalisatiezone voor het Case Study gebouw komen drie verschillende typen elementen 
voor (zie afbeelding 4.1 1 en tabel 4.1 ). De systeemhoogte van alle elementen bedraagt 2850 mm. De 
elementbreedte varieert tussen 700 en 1400 mm. 

~- .~SI;ad~~iboxele.me,; - Element met uotzetzak vleugel 

lf 

Tabel4. 1: Overzicht van de typische elementen uit de optimalisariezone voor gebouw 8 van p roject C!eekside. 

4.4 Conclusie 

Niet alle zones van een gebouwgevel lenen zich voor mega-elementen. Om de invloed van 
elementafmetingen op de kostprijs van de gevel te kunnen bepalen wordt de optimalisatiezone (vlakke 
geveldeel) geïntroduceerd. 
In de optimalisatiezone van het CaseStudy gebouw komen drie typisch verschillende elementen voor: 

36 

Elementen met doorzichtbeglazing van zowel700 als 1400 mm breed. 
Shadowbox elementen van zowel 700 als 1400 mm breed. 
Elementen met uitzetzak vleugels van 700 mm breed. 
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5 INVLOED AFMETINGEN OP KOSTPRIJS 

5.1 Varianten 

5.1.1 Representatief geveldeel 

Het deel van de gevel dat meegenomen wordt in de vergelijking wordt teruggebracht tot een hoogte 
van 2850 mm (één verdieping) en een breedte van 7000 mm (de meest voorkomende beukmaat van de 
achterconstructie). De samenstelling van dit representatief geveldeel (19,95 m2

) wordt teruggerekend 
aan de hand van de samenstelling van de totale optimalisatiezone. De samenstelling blijft gelijk voor 
iedere variant. 
Het representatieve geveldeel van het CaseStudy gebouw bestaat uit de volgende typische elementen: 
2x element met doorzichtglas (1400 mm), lx shadowbox element (700 mm), 2x shadowbox element 
(1400 mm) en 1 x element met uitzetzak vleugel. 

Afbeelding 5. 1: De samenstelling van het representatieve geveldeel met een breedte van 7 meter voor gebouw 8 van project Creekside. 

5.1.2 Opstellen van varianten 

De technische beperkingen en procesmatige beperkingen (uit het hoofdstuk kansen en bedreigingen) 
vormen het uitgangspunt voor het opstellen van varianten. Variant 1 beschrijft de huidige situatie 
met elementen van 700 en 1400 mm breed. Gevelelementen voor de woningbouw worden in de 
hoogterichting beperkt tot maximaal één verdieping. Bij varianten 2 tot en met 4 wordt daarom 
gevarieerd in elementbreedte. Het element van variant 4 heeft dezelfde breedte als de totale 
representatieve gevelzone (nog net binnen de maximale leverlengte van aluminium gevel profielen). In 
tabel 5.1 worden de verschillende elementafmetingen en constructieve gevolgen beschreven. 
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Variant 1: zes elementen Variant 2: drie elementen 

bultenanker 12x I ankerpunt n 6x hoekliJn 150 75-9 3x I ankerpunt n 3x 

Variant 3: twee elementen Variant 4: één element 

hoeklijn 150 75 9 lxIankerpunten 2x 

Naarmate de elementbreedte toeneemt, moet een component toegevoegd worden die doorbuiging 
beperkt. Voor variant 2 tot en met 4 wordt een doorlopende stalen hoeklijn toegepast, op de plaats 
van de buitenankers. Gegevens over windbelasting en eigen gewicht worden gebaseerd op de huidige 
situatie van het Case Study gebouw. De maximale doorbuiging van gevelprofielen ten gevolge van 
het eigen gewicht bedraagt 2mm. Zodoende kunnen de dimensies van de hoeklijn voor iedere variant 
bepaald worden. 
Door het toevoegen van een extra ankerpunt op de helft van de overspanning voldoet voor variant 
4 een minder zwaar staalprofieL Dit heeft te maken met het gunstige effect van een ligger over drie 
steunpunten (zie afbeelding 3.14). 
De gevelprofielen mogen maximaal 15mm uitbuigen ten gevolge van windbelasting. Om aan deze 
eis te voldoen moet de bewegingsvrijheid van onderregels van de elementen van variant 3 en 4 in 
horizontale richting beperkt worden. Dit kan bereikt worden door het toevoegen van een (doorgaand) 
kokerprofiel in de zone tussen onder- en bovenregeL 
De positie van de hijspunten heeft, vooral bij brede elementen, invloed op de doorbuiging van het 
element. Tijdens de processen productie, transport en montage moet de doorbuiging zodanig beperkt 
worden dat de elementen niet beschadigden. 

38 



TU/e 

5.1.3 Beoordelingscriteria 

De kostprijs van een gevelelement van Os komera is opgebouwd uit diverse posten. Er wordt onderscheid 
gemaakt in Calculatie, Verkoop, Projectleiding, Engineering, Werkvoorbereiding, Productie, Transport 
en Montage. 

Mega-elementen hebben geen invloed op de fysieke werkzaamheden van bijvoorbeeld een calculator, 
verkoper, projectleider, engineer of werkvoorbereider. Uiteraard kunnen mega-elementen wel invloed 
hebben op de hoeveelheid werk voor een engineer of werkvoorbereider. Zelfs voor een unitized project 
met standaard elementafmetingen is het bijna onmogelijk een schatting te maken van het aantal 
engineering- en werkvoorbereidinguren (aantal detailsen/of stuklijsten). 
Nacalculatie van verschillende unitized projecten heeft uitgewezen dat engineeringkosten ongeveer 
12% van de totale kostprijs bedragen. De opslag voor werkvoorbereidingkosten bedraagt voor 
gelijkwaardige projecten ook 12% van de kostprijs. 

De productietijden en materiaalkosten per element van project Creekside zijn bekend. De laadcapaciteit 
van een vrachtcombinatie is te berekenen op basis van de elementafmetingen. De montagesnelheid 
van de elementen voor gebouw C en D van project Creekside is nauwkeurig vastgelegd door de 
montageleider. 

De kostprijs van de vergelijking van varianten wordt daarom beoordeeld op uitsluitend fysieke acties uit 
de processen productie, transport, montage en op de post materiaalkosten. 
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5.2 Vergelijking 

De kostprijs van de elementengevel wordt in de vergelijking opgebouwd uit de posten materiaal-, 
productie-, transport- en montagekosten. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 
kostenposten wordt verwezen naar externe bijlage D. 

5.2.1 Materiaalkosten 

De materiaalkosten van variant 1 zijn gebaseerd op actuele materiaalprijzen. Voor de varianten 2 t/m 
4 zijn realistische materiaalkosten berekend op basis van de gegevens van variant 1. Voor eventuele 
nieuwe materialen is (per lengte- of oppervlakte-eenheid) een schatting gemaakt van de kosten. 

I I I I 

~/ f'r--i I I 
I I 
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Afbeelding 5.2: Schematische weergave van de ontmoeting 
tussen twee randstijlen versus één tussenstijl. 

Invloed tussenstijl 

Afbeelding 5.3: Twee kaderprofielen (links) en één tussenprofiel 
(rechts) voor project Creekside. 

Naarmate de elementbreedte toeneemt zullen meer aansluitingen van twee randstijlen veranderen in 
een tussenstijl (zie afbeelding 5.2). Gemoffelde gevelprofielen zijn relatief dure materialen (ongeveer € 
23,- per strekkende meter). Door de verandering van twee randstijlen in één tussenstijl wordt bijna drie 
meter gevelprofiel uitgespaard. Een ander voordeel bij een tussenstijl is dat verticale koppeldichtingen 
niet meer nodig zijn. In totaal bedraagt de besparing door toepassing van één tussenstijl ruim € 75,-. 

Afbeelding 5.4: Schematische weergave van 
verbindingsmaleria/en bij een ontmoeting tussen twee 

randstijlen versus één tussen stijl. 

Invloed verbindingsmaterialen 

Afbeelding 5.5: Verbindingsmaterialen {/ijmk lt, lnzethoeken, 
pennen) benodigd voor twee hoekverbindingen van 

kaderprotie Jen. 

Om een hoekverbinding te maken tussen een randstijl en de boven- en onderregel van een element 
zijn veel (dure) verbindingsmaterialen nodig. Per hoekverbinding worden worden 4 aluminium 
inzethoeken gebruikt (in totaal € 17,50). De inzethoeken worden bevestigd door middel van lijm kit. Per 
hoekverbinding worden 14 pennen gebruikt om de hoekverbinding op spanning te brengen. Voor de 
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verbinding van een tussenstijl met de boven- of onderregel van een element zijn slechts vijf schroefjes 
nodig. Wanneer een ontmoeting van twee randstijlen verandert in één tussenregel wordt ruim € 70,- op 
verbindingsmaterialen bespaard. 

Invloed verankeringonderdelen 
Per element worden twee zwaarden (€ 4,-/stuk) toegepast. Bij het verbreden van elementen zal het 
aantal zwaarden afnemen. 
Het afnemen van het aantal ankerpunten zorgt ervoor dat de materiaalkosten voor halfenrails, 
ankerschoenen en hamerkopbouten dalen. Bij reductie van het aantal ankerpunten van 6 (variant 1) 
naar 2 (variant 3) wordt € 284,- bespaard op halfenrails, ankerschoenen en hamerkopbouten. 
Door het toenemen van de elementbreedte moeten componenten toegevoegd worden die de 
doorbuiging van het element beperken. De buitenankers van variant 1 worden bij de overige 
varianten uitgevoerd als doorgaande, verzinkte stalen liggers. Voor varianten 2 en 4 wordt een 
hoeklijn 150x75x9mm toegepast en voor variant 3 wordt een hoeklijn 250x90x1 Omm toegepast. De 
materiaalprijs van stalen liggers en de prijs voor het verzinken zijn afhankelijk van het gewicht van de 
stalen component. 
ledere tussenstijl wordt opgehangen aan twee binnenankers (€ 15,- per stuk). Hierdoor blijft het aantal 
binnenankers gelijk voor iedere variant. 

prijs /m2 Materiaalkosten 
300 

262,66 

250 
.......__ 

?':\':\'In ---.. 223,79 
209,1 

200 
... 

150 

100 

50 

0 

2 3 4 varianten 

Diagram 5.1: Invloed van de elementbreedte op de materiaalkosten pervierkante meter geve/vopperv/ak. 

In diagram 5.1 wordt een grafisch overzicht gegeven van de invloed van de elementbreedte op de totale 
materiaalkosten van het representatieve geveldeeL Op basis van de besparingen op het gebied van 
tussenstijlen en verbindingsmaterialen wordt een exponentieel dalend verband verwacht naarmate de 
elementbreedte groter wordt. Variant 3 verstoort dit verband door toepassing van een relatief 'zwaar ' 
gedimensioneerde stalen hoeklijn. 
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5.2.2 Productiekosten 

De productiekosten van de varianten worden bepaald aan de hand van productietijden. Er wordt 
onderscheid gemaakt in arbeidstijd en machinetijd. Voor arbeid wordt gerekend met een uurtarief van 
€ 54,- per arbeider. Voor bewerkingen met een CNC-machine wordt een machinetarief van € 70,- per 
uur doorberekend. 

De productietijden van variant 1 zijn gemeten in de fabriek tijdens het produceren van de elementen 
voor project Creekside. De productietijden zijn per element verder uitgesplitst in de volgende 
productiestappen; profielen zagen en bewerken, frame samenstellen, binnenzijde bewerken, vleugel 
samenstellen, buitenzijde bewerken en element verpakken. Hierbij moet worden vermeld dat deze 
productietijden pas na enkele productieclusters gehaald worden (in verband met het optimaliseren 
van het lijnproces). In dit onderzoek wordt voor alle varianten uitgegaan van geoptimaliseerde 
productietijden. 

Voor de bepaling van de productiekosten van varianten 2 t/m 4 is gebruik gemaakt van de gegevens 
van variant 1. Voor nieuwe handelingen of handelingen die langer duren vanwege toegenomen 
afmetingen is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt. 

I I 

I I 
I I 

--> 
- 0,79 arbeidsuren 
- 0, 13 mad1ineuren 

l I 
I I 
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Afbeelding 5.6: Invloed op productietijd bij de verandering van 
twee randstijlen in één tussen stijl. 

Invloed tussenstijl 

Afbeelding 5.7: Voorbereidingen aan de hoekverbinding van 
profielen bij het samenstellen van een kader. 

Door het toepassen van één tussenstijl in plaats van twee randstijlen, neemt de bewerkingstijd af, vooral 
bij de eerste twee productiestappen. Het zagen en bewerken van profielen neemt af met 12 minuten, 
waarvan 8 minuten machinetijd. Voor het samenstellen van het frame leidt de toepassing van een 
geschroefde tussenstijl tot een besparing van 21,4 minuten. Er worden drie glaslijsten minder gezaagd 
door de toepassing van een tussenstijL Samen met een besparing van 9 minuten bij het opsluiten 
van de vakvullingen wordt de bewerkingstijd voor glaslatten met 11 ,1 minuten ingekort. Doordat het 
aanbrengen van koppeldichtingen vervalt bij een tussenstijl, wordt nog eens 3 minuten bespaard. 
De totale besparing bij de verandering van twee randstijlen in één tussenstijl bedraagt € 52,08. 

Invloed zwaarden 
Per element worden twee zwaarden toegepast. Hiervoor wordt 4 minuten bewerkingstijd in rekening 
gebracht. Naarmate de elementen breder worden zal de bewerkingstijd voor zwaarden afnemen. 

Invloed grotere materiaalafmetingen 
Voor een aantal materialen leiden grotere elementen tot grotere materiaalafmetingen. Dit kan het geval 
zijn voor staalplaten ter hoogte van de verdiepingvloer, glaslijsten en stalen hoeklijnen. De handeling 
van deze materialen wordt natuurlijk lastiger naarmate de afmetingen toenemen. Toch kunnen deze 
grotere materialen tot tijdbesparing leiden. Wanneer een staalplaat in afmetingen toeneemt, leidt dit 
tot minderafkit-en schroefwerk. 
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Diagram 5.2: Invloed van de elementbreedte op de productiekosten per vierkante meter gevelvoppervlak. 

De grafiek van de vergelijking van productiekosten per vierkante meter laat een geleidelijke daling zien 
naarmate de elementbreedte toeneemt. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het toepassen van 
tussenstijlen. 
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5.2.3 Transportkosten 

Voor een vrachttransport van Deurne naar Londen wordt een bedrag van € 1.800,- geteld. Per variant 
wordt bekeken hoe de elementen van het representatieve geveldeel zo efficiënt mogelijk geladen 
kunnen worden op een vrachtcombi natie. 
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Diagram 5.3: Invloed van de elementbreedte op de transportkosten per vierkante meter gevelvoppervlak. 

De huidige manier van transporteren (elementen met zijstijl op stalen jukken) leidt tot een totale 
laadcapaciteit van 130 m2 per vrachtcombinatie. De elementen van variant 2 t/m 4 worden verticaal 
getransporteerd. Voor variant 2 en 3 zorgt dit voor een verdubbeling van de laadcapaciteit ten opzichte 
van de huidige situatie. De laadcapaciteit van variant4 is ongeveer gelijk aan die van de uitgangssituatie. 
Er kunnen namelijk geen twee rijen van elementen van 7 meter breed achter elkaar geplaatst worden 
op een vrachtcombinatie. 
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5.2.4 Montagekosten 

Het uurtarief van een monteur op de bouwplaats in Engeland bedraagt € 20,-. De kosten van 
handelingen die direct met het hijsproces te maken hebben zijn hierdoor nauwkeurig te bepalen. Voor 
de overige handelingen op de bouwplaats, zoals het maatvoeren en bevestigen van de ankerschoenen, 
is gerekend met een productiviteitsfactor van 0,4.[9] 
Bredere elementen leiden tot minder ankerpunten. Hierdoor neemt de montagetijd af voor het 
maatvoeren en bevestigen van halfenrails en ankerschoenen. 

Vanwege de afmetingen voldoet de montagemethode met de vloerkraan niet meer voor de varianten 
2 t/m 4. De elementen van deze varianten worden gemonteerd vanaf de buitenzijde van het gebouw, 
met behulp van de bouwkraan. Het huren van een bouwkraan van de aannemer kost € 1150,- per dag 
(inclusief machinist). 
De hijssnelheid van de bouwkraan verandert niet voor zwaardere elementen. Met minder 
hijshandelingen wordt met grotere elementen een gelijk geveloppervlak geassembleerd. 

Een negatief aspect van monteren met een bouwkraan is windverlet Hoe groter het elementoppervlak, 
hoe groter de kans op windverlet wordt (zie 3.1.6). De kans op windverlet wordt doorberekend als 
percentage over de directe hijskosten (montageploeg en bouwkraan). 
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Diagram 5.4: Invloed van de elementbreedte op de montagekosten per vierkante metergevelvoppervlak. 

De grafiek van de vergelijking van montagekosten per vierkante meter geveloppervlak laat een 
geleidelijke daling zien van de kostprijs, naarmate de elementbreedte toeneemt. De positieve invloed 
van de afname van het aantal hijshandelingen en ankerpunten is dus groter dan de negatieve invloed 
van de toenemende kans op windverlet. 
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5.2.5 Totale kostprijs 

Diagram 5.5 geeft een totaaloverzicht van de verschillende kostenposten per vierkante meter 
geveloppervlak van de varianten. Duidelijk af te lezen is dat de totale kosten per vierkante meter 
geveloppervlak afnemen naarmate de elementbreedte toeneemt. Het verschil tussen variant 1 en 
variant 4 bedraagt ruim € 100,- per m2
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Diagram 5.5: Invloed van de elementbreedte op de kostprijs pervierkanre meter gevelvopperv/ak. 

De staafdiagram geeft een beeld van de onderlingeverhouding tussen de verschillende posten. Duidelijk 
is dat materiaalkosten het grootste aandeel van de kostprijs per vierkante meter geveloppervlak van 
een unitized gevel vertegenwoordigen. 
De aspecten productiekosten en montagekosten hebben een vergelijkbaar aandeel in de totale kostprijs 
(huidige situatie). Het aandeel van transportkosten op de kostprijs per vierkante meter geveloppervlak 
is het laagst. 
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5.3 Conclusie 

De belangrijkste uitgangspunten voor de vergelijking zijn: 

Fysieke acties 
De vergelijking wordt beperkt tot de fysieke acties uit de processen Productie, Transport en Montage. 
Daarnaast wordt de post materiaalkosten meegenomen. 

Investeringen 
Investeringskosten voor eventueel nieuw te ontwikkelen hulpmiddelen worden niet meegenomen. De 
vergelijking is gebaseerd op geoptimaliseerde processen (dus geen opstartfase). 

Uit de vergelijking blijkt dat variant 4 tot de laagste kostprijs per vierkante meter leidt. De verschillen 
tussen variant 4 en variant 1 (huidige situatie) worden per kostenpost bekeken: 

Vergeleken met de huidige situatie neemt de post materiaalkosten af met € 53,56 per 
m2 (20,4%). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat minder randstijlen, verbindingsmiddelen 
en verankeringonderdelen nodig zijn. 
Vergeleken met de huidige situatie neemt de post productiekosten af met € 20,57 per m2 

(38,7%). De grootste besparing wordt behaald doordat de bewerkingstijd van één tussenstijl 
veellager ligt dan de bewerkingstijd van twee randstijlen. 
De transportkosten per m2 vallen € 0,94 hoger uit dan de uitgangssituatie. Hoewel verticaal 
transport veel ruimtewinst levert, valt de laadcapaciteit ongunstig uit vanwege de 
elementbreedte van 7 meter. 
Op montagekosten per m2 wordt € 27,93 bespaard ten opzichte van de huidige situatie. 
Deze besparing van 51,4% is vooral te wijten aan de afname van het aantal ankerpunten en 
het aantal hijshandelingen. 

In totaal wordt met een elementbreedte van 7000 mm € 101,12 bespaard per vierkante meter 
geveloppervlak ten opzichte van elementen van 1400 en 700 mm breed. 
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6 UITWERKING 

6.1 Bouwtechnische uitwerking 

6.1.1 Bepaling exacte elementafmetingen 

Hier wordt voor de unitized gevel van gebouw B van project Creekside de exacte afmetingen voor 
mega-elementen bepaald. 
De eerste drie verdiepingen van het gebouw worden voorzien van een stijl - en regelwerk gevel. 
Mega-elementen zijn niet geschikt voor het totale geveloppervlak. Van starterelementen, elementen 
in de hoekzones, elementen ter plaatse van balkons en elementen ter hoogte van de daktuin wordt 
aangenomen dat de afmetingen gelijk blijven aan die van de huidige situatie. Het geveloppervlak dat 
niet in aanmerking komt voor mega-elementen wordt rood weergegeven in afbeelding 6.1 . 

Afbeelding 6. 1: Betonnen achterconstructie von gebouw 8 van project Creekside met zone die niet in aanmerking komt voor mega
elementen (rood). 

Vanwege flankerende geluidoverdracht kunnen mega-elementen voor woningbouw maximaal 
één verdieping hoog zijn. Om dezelfde reden kunnen mega-elementen geen aansluitingen met 
woningscheidende binnenwanden overschrijden. De positie van woningscheidende wanden volgt uit 
de plattegronden. In afbeelding 6.2 zijn de raakpunten tussen woningscheidende wanden en unitized 
gevel met blauwe cirkels weergegeven. 

Afbeelding 6.2: Plattegrond van de vijfde verdieping van gebouw 8 van project Creekside met woningscheidende binnenwanden. 
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Wanneer alle verdiepingen op deze manier nagelopen worden, kunnen de raaklijnen van 
woningscheidende wanden op het geveloppervlak geprojecteerd worden (afbeelding 6.3). 

Uitgangspunt van de uitwerking is dat de gevelsamenstelling gelijk blijft. Uit het onderzoek naar de 
invloed van de elementbreedte op de kostprijs blijkt dat een breder element tot een lagere kostprijs 
leidt. De situatie, geschetst in variant 4, zal zoveel mogelijk toegepast worden. Een ander punt dat in 
overweging genomen moet worden is de invloed van de verankering in combinatie met standaardisatie. 
Bij toepassing van dezelfde doorlopende stalen hoeklijn voldoen elementen tot 2800 mm breedte, 
gesteund op twee ankerpunten, aan de eisen voor (verticale) doorbuiging. 
Verder dient het aantal verspringingen van elementen in de verticale richting zoveel mogelijk beperkt 
te blijven. Op deze manier wordt bespaard op zwaarden. 
In afbeelding 6.3 wordt een beeld gegeven van de elementafmetingen van de noord- en oostgevel van 
gebouw B voor Mega-elementen. 

Afbeelding 63: Aansluitingen van woningscheidende binnenwanden en een mogelijke indeling voor mega-elementen geprojecteerd 
op de achterconstructie van gebouw 8 van project Creekside. 

6.1.2 Ankerplan 

Bij een unitized project bestaat de eerste werkzaamheid van een engineer uit het tekenen van een 
ankerplan. De halfenrails worden namelijk ingestort in de betonvloer. Het vastleggen van de exacte 
elementafmetingen is van belang voor de positie en het ontwerp van de ankerpunten. 
Het grootste element (windbelasting) met het zwaarste eigen gewicht is maatgevend voor de 
berekening van een ankerpunt Het zwaarste element van 7000mm breed weegt 1400 kg (glazen 
vakvullingen vertegenwoordigen ruim de helft van het gewicht). 

Het kritische punt is de afdracht van de belastingen via de ankerschoen naar de betonnen 
achterconstructie. In de huidige situatie wordt de afdracht gerealiseerd door middel van een halfenrail 
op de kopse kant van de vloer. Door de toename van belastingen ten gevolge van wind en eigen 
gewicht moet een zwaarder type halfenrail gekozen worden (HTA 52/34). Vanwege de minimale 
randafstand van 200mm voor dit type halfenrail voldoet de bevestiging op de kopse kant van de vloer 
niet meer. De nieuwe halfenrail wordt daarom bevestigd aan de bovenzijde van de vloer (zie bijlage 11 

voor berekening). Om voldoende stelruimte te waarborgen voor een ankerschoen moet een sparing 
van 300x50mm aangebracht worden aan de bovenzijde van de vloerrand. Dit zorgt voor een extra 
handeling tijdens het bekisten voor de beton bouwer. 
De bevestiging van een ankerschoen aan de bovenzijde van de vloer levert veel tijdwinst op voor de 
installateur van de gevel. Zo hoeft geen uitrijdsteiger gebruikt te worden voor het schoonkrabben van 
de halfenrails en het bevestigen van de ankerschoenen. 
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Afbeelding 6.4: Huidige positie van halfenrail en ankerschoen 
op de kopse kant van de betonvloer. 

6.1.3 Tekenwerk 

GsKDNIE~ TU/e 

Afbeelding 6.5: Nieuwe positie van halfenrail en ankerschoen 
in een sparing op de bovenkam van de betonvloer. 

Uitgangspunt vormt het tekenwerk van de huidige situatie van de elementen voor gebouw B van 
project Creekside. Aan de hand van enkele tekeningen worden de verschillen besproken voor Mega
elementen. 

Esthetica 
Een toename van de elementbreedte heeft invloed op de esthetica van de gevel. Door het toepassen 
van zowel tussenstijlen als ontmoetingen tussen twee randstijlen krijgt de gevel een minder uniform 
uiterlijk (afbeelding 6.6). Door toepassing van tussenstijlen worden vakvullingen groter en stijgt de 
transparantie van de gevel. 

Afbeelding 6.6: Fragment van het gevelaanzicht van de oostgevel van gebouw 8 met mega·elementen. 
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Eigen gewicht 
Een stalen hoekprofiel 160x80x12mm (rood gearceerd in detail 1 t/m 3) realiseert de overspanning 
tussen de ankerpunten. ledere rand- en tussenstijl wordt middels een dubbele boutverbinding met 
binnenankers (stalen hoeklijn 75x75x12mm) verbonden aan deze doorgaande ligger. Via de onderreg el, 
stijlen, binnenankers, doorgaande ligger, ankerschoenen en halfenrails wordt het gewicht van de 
vakvullingen afgedragen naar de achterconstructie. 

Windbelasting 
Voor een element van 7 meter breed zijn de onder- en bovenregel maatgevend voor windbelasting_ De 
doorbuiging van de bovenregel voldoet aan de eis op maximale doorbuiging door toepassing van het 
tussensteunpunt en steun van de stalen ligger. Zonder verbinding met de bovenreg el, zal de onderregel 
niet voldoen aan deze eis. Daarom worden onder- en bovenregel gekoppeld middels een aluminium 
kokerprofiel (rood gearceerd in detail 1 )_ Het kokerprofiel loopt over de volledige breedte van het 
element door en wordt in de fabriek op de onderzijde van de onderregel geschroefd. Het kokerprofiel 
voorkomt beschadiging van de onderregel tijdens transport. 
Aan de buitenzijde van het aluminium kaderprofiel wordt een extra pootje geëxtrudeerd. Dit pootje 
zorgt ervoor dat het kokerprofiel de windbelasting gelijkmatig kan afdragen op de onderreg el. Om een 
soepele montage te garanderen wordt het pootje voorzien van een zoeker (schuine zijde)_ 

Uitzetting 
Ten gevolge van temperatuurverschillen moet rekening gehouden worden met een lengteverandering 
van 1 mm/m voor aluminium gevelprofielen. Omdat de elementen verdiepingshoog zijn, wordt de 
huidige voegbreedte van 18mm voor de horizontale voegen gehandhaafd_ De verticale voegbreedte 
neemt toe tot 16mm (1 Omm in huidige situatie) vanwege de maximale elementbreedte van 7 meter. Er 
worden bredere EPDM koppeldichtingen toegepast ter plaatse van de verticale voeg. 
Bij een element over drie ankerpunten vormt het middelste ankerpunt een vast punt. De overige 
ankerpunten laten beweging van het element toe in de horizontale richting evenwijdig aan het 
geveloppervlak. Hiertoe wordt de doorgaande ligger nabij de uiteinden voorzien van slobgaten. 
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1. Dubbelglas 10-16-6.6/2 (geluidwerend) 
2. Aluminium kokerprofiel 50x45x2mm 
3. Geïsoleerd aluminium kaderprofiel 
4. EPDM koppeldichting (horizontaal) 
5. 2x 12.5mm gipsplaat (akoestisch) 
6. Stalen zetwerk (2mm) 
7. Stalen hoekprofiel160x80x12mm (doorgaand) 
8. Stalen hoekprofiel 75x75x12mm 
9. Boutverbinding M 12 
10. Boutverbinding MlO 
11 . Staalplaat 2mm 
12. Trillingsdempende folie 
13. Stelstift 
14. Stalen ankerplaat 340x300x15mm voorzien van raster met slobgaten en twee nokken 
15. Moer M20 
16. Hamerkopbout M20 
17. Stalen rasterplaat 75x75x1 Omm 
18. Vloerafwerking 
19. Cement-dekvloer 
20. Beton slabbe 
21 . Hilti CP672 brandwerende cpschuimende laag 
22. Steenwol 60 kg/m3 (brandwerend) 
23 . Stalen zetwerk (2mm) 
24. Verlaagd plafond 
25. Halfenrail HTA 52/34 350-3A 
26. Betonvloer 250mm (in het werk gestort) 
27. Aluminium zwaard 
28. Dubbel glas 8-9-6 met emaillelaag op pos. 3 
29. Kingspan hoogwaardige isolatie (harde persing) 
30. Steenwol 433 80mm dik 
31. Gelsoleerd aluminium tussenstijlprofiel 
32. Stalen tussenankerplaat 340x300x15mm voorzien van raster met slobgaten en één nok 
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6.2 Procesmatige uitwerking 

6.2. 1 Productieproces 

Hier wordt bekeken welke stappen een mega-element doorloopt tijdens het productieproces. Het 
beschouwde element is verdiepingshoog, 5600 mm breed en bestemd voor de oostgevel van gebouw 
B van project Creekside. 

Eerst worden materialen ingekocht en op de juiste werkplek geplaatst aan de productielijn. Vervolgens 
wordt gestart met het voorbewerken en zagen van de aluminium gevelprofielen en glaslijsten door 
middel van (computergestuurde) bewerkingsmachines. Wanneer de profielen gereed zijn worden ze op 
speciale profielkarren geplaatst en naar het begin van de productielijn gereden. 

WP 7: Frame samenstellen 
Er wordt gestart met het samenstellen van frames voor de uitzetzak-delen. leder frame voor een 
uitzetzak-deel bestaat uit twee tussenregels en twee tussenstijlen, die onderling verbonden worden 
door middel van T-verbinders. 
De volgende stap is het samenstellen van het kader. Het kader wordt gevormd door de buitenste stijlen 
en de boven- en onderregeL De kaderprofielen worden onderling verbonden middels aluminium 
inzethoeken en lijmkit 
Hierna worden tussenstijlen en frames ten behoeve van uitzetzak-delen (als eerste samengesteld) in 
postitie gebracht. De tussenstijlen en frames worden middels schroeven verbonden met het kader. 
Het samenstellen van het frame gebeurt op rollerban ken . Wanneer het frame schoongemaakt is kan het 
doorgeschoven worden naar de volgende werkplek. 

Afbeelding 6.8: Het samenstellen van een frame van een mega-element op rollerbanken (WP I ). 
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WP 2: Binnenzijde bewerken 
Op de tweede werkplek wordt gestart met het bevestigen van binnenankers en zwaarden aan de 
bovenzijde van de stijlen. Met twee personen worden staalplaten op het frame gelegd. Voordat de 
staalplaten vastgeschroefd worden, wordt gecontroleerd of het element haaks is. Vervolgens wordt 
(met behulp van een kraanbaan) de doorlopende stalen ligger geplaatst aan de bovenzijde van het 
element. Deze component wordt middels bouten gekoppeld aan de binnenankers. Als laatste wordt 
tegen de onderzijde van de onderregel over de hele lengte een aluminium kokerprofiel geschroefd. 

Afbeelding 6.9: Het bewerken van de binnenzijde van een mega-element op rollerbanken (WP2). 

Ophangen element 
Nadat de binnenzijde van het element bewerkt is, wordt het element opgehangen aan een railsysteem. 
Door het railsysteem lopen trolleys van vier meter lang, ieder voorzien van een evenaar. Een evenaar 
is middels katrollen op afstandbediening in hoogte verstelbaar. Eén persoon kan de evenaar tot op 
ooghoogte laten zakken. Vervolgens kan hij drie verplaatsbare bevestigingspunten op de juiste positie 
verankeren. Volgende stap is het bevestigen van drie kettingen aan de doorgaande stalen ligger aan 
bovenzijde van het element. 
Het element wordt dus tijdens het productieproces op dezelfde manier belast door eigen gewicht 
als waarop het element op z'n uiteindelijke postitie in de gevel belast wordt. Hierdoor kunnen bij het 
plaatsen van (zware) vakvullingen maatafwijkingen van het frame gecorrigeerd worden. 
Het laatste deel van de rollerbanken kan dwars op de richting van de productielijn verplaatsen. Hierdoor 
wordt de onderregel van het element ondersteund wanneer de evenaar gelicht wordt. Wanneer 
het element aan het railsysteem hangt kan één persoon het element gemakkelijk naar de volgende 
werkplek duwen. 
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Afbeelding 6. 10: Het ophangen van een mega-element aan een railsysteem. 

WP 3: Voorbereiden vakvullingen 
Op deze werkplek worden de aanvulkaders ten behoeve van de uitzetzak vleugels vastgeschroefd 
aan het frame. Vervolgens wordt het benodigde beslag voor de uitzetzak vleugels gemonteerd in het 
aanvulkader. Verder worden de binnendichtingen geplaatst ten behoeve van de overige vakvullingen. 
De boven- en onderlichten van de uitzetzak-delen worden voorzien van steenwol isolatiemateriaal. 
Ter plaatse van elementen met shadowbox vakvulling worden isolatieplaten van een harde persing 
geplaatst. 
Onder het railsysteem is een sleuf aangebracht in de fabrieksvloer. Middels een afstandbediening kan 
een productiemedewerker het element laten zakken en alle handelingen op de gewenste werkhoogte 
uitvoeren. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen om het element (tijdelijk) te 
stabiliseren. 
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Afbeelding 6. 17: Het plaatsen van aanvulkaders, beslag, binnendichtingen en isolatiemateriaal bij een mego-element aan een 
railsysteem. 
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WP 4: Vakvullingen plaatsen 
Er wordt gestart met het plaatsen van sandwich panelen in de boven- en onderlichten van de uitzetzak
delen. Vervolgens worden de glazen vakvullingen geplaatst. Eventueel kan het element tijdens deze 
handeling achterover gehouden worden met een hulpconstructie. 
De vakvullingen worden bevestigd middels glaslijsten. Na het inrollen van de buitendichtingen zitten 
de glaslijsten opgesloten. 

Afbeelding 6.12: Het plaatsen van sandwich panelen, glazen vakvulling en, glaslijsten en buitendichtingen bij een mega-element aan 
een railsysteem. 

WP 5: Vleugels plaatsen 
Hier wordt de aluminium beplating vastgeschroefd op de glaslijsten ter plaatse van onder- en 
bovenlichten van uitzetzak-delen. Vervolgens worden de uitzetzak vleugels ingehangen. Als laatste 
wordt de buitenste koppeldichting rondom aangebracht op het kader. 

Afbeelding 6. I 3: Het plaatsen van aluminium beplacing, vleugels en koppeldichtingen bij een mega-element aan een railsysteem. 
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Element laden 
Wanneer het element voltooid is, wordt het naar het laatste deel van het railsysteem geschoven. Dit deel 
van het railsysteem is, door middel van een afstandbediening, te verplaatsen in de richting loodrecht op 
de productielijn. Hierdoor kan een element exact gepositioneerd worden op een speciale laadbok die 
opgesteld staat in de fabriekshal. 
Het element wordt verbonden met een verticale constructie aan één van de kopse kanten van de 
laadbok. De elementen worden op montagevolgorde geplaatst (en dus ook geproduceerd). Wanneer 
alle elementen geplaatst zijn, wordt de ruimte tussen de elementen uitgevuld en wordt de hele lading 
stabiel gemaakt door middel van spanbanden. 

Afbeelding 6.14: Het laden van een mega-element op laadbok met behulp van een flexibel railsysteem. 

Transport 
De laadbok wordt opgepikt door een vrachtcombinatie met een maximale hoogte van 800mm van het 
laad bed. 

Afbeelding 6. 15: Het oppikken van een laadbok mee mega-elemenren door een dieplader. 
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6.2.2 Montageproces 

In deze paragraaf wordt een montagemethode beschreven voor mega-elementen. Er wordt bekeken 
welke stappen een mega-element, eerder besproken in het het productieproces, doorloopt tijdens het 
montageproces. Voor het montageproces van mega-elementen is een nieuw hulpmiddel ontworpen; 
de Mega-elementensteker. De Mega-elementensteker combineert een aantal voordelen van bestaande 
montagehulpmiddelen zoals de kozijnplaatser, de contra -ballast evenaar en de verstelbare evenaar.[15] 

Element oppakken 
De Mega-elementensteker hangt aan de bouwkraan. Op de vrachtwagen staan twee monteurs. Zij 
kunnen met behulp van een afstandbediening de bewegingen van de Mega-elementensteker sturen. 
Eén van de twee monteurs staat in verbind ing met de bouwkraanmachinist en loodst de Mega
elementensteker boven het element. De andere monteur borgt beide hijskettingen aan de doorgaande 
ligger van het element. Door middel van een takel worden de hijskettingen op spanning gebracht. 
Vervolgens worden de zuignappen van de Mega-elementensteker bevestigd aan de middelste 
vakvulling van het element. Nu wordt het element ontkoppeld van de laadbak. Daarna verplaatst het 
contra-gewicht van de Mega-elementensteker zich naar achteren en geeft de monteur een hijsteken 
aan de kraanmachinist. 

Afbeelding 6.16: Her oppakken van een mega-elemenr van een vrachtcombinatie met behulp van een Mega-elementensteker. 
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Element hijsen 
De bouwkraan verzorgt het verticale transport naar de verdieping. Om tijd te besparen wordt het 
element al tijdens het hijsen evenwijdig aan de gevel gedraaid. De ventilatoren op de achterzijde van 
de Mega-elementensteker zijn op afstand te bedienen. De ventilatoren kunnen er ook voor zorgen dat 
het element minder snel gaat tollen. Hiermee wordt de kans op windverlet kleiner. 
De montageploeg in hetgebouw bestaat uitvier monteurs. Eén monteur heeft dezelfdeafstandbediening 
voor de Mega-elementensteker als de monteur bij de vrachtwagen. Halverwege het hijsproces wordt 
de bediening van de Mega-elementensteker overgedragen op laatstgenoemde monteur. 

Afbeelding 6. 7 7: Het hijsen van een mega-element naar de verdieping door de bouwkraan met Mega-elementsteker. 

Element positioneren 
De monteur, die in verbinding staat met de bouwkraanmachinist, loodst het element in lijn met het 
geveloppervlak. Vervolgens wordt het element exact verticaal gesteld door middel van verplaatsing van 
het contra-gewicht van de Mega-elementensteker. Op deze manier sluit het element goed aan op de 
verticale rubbers van het naastgelegen element. De verstelbare bevestigingspunten van de evenaar van 
de Mega-elementensteker bieden de laatste bewegingsvrijheid in de horizontale richting evenwijdig 
aan het geveloppervlak. Wanneer contact gemaakt is met de zwaarden en de drie ankerpunten kan het 
element in zijn definitieve positie zakken. Doordat dit contact gelijktijdig gecontroleerd moet worden 
bestaat de montageploeg in het gebouw uit minimaal vier monteurs. 
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Afbeelding 6. 78: Her positioneren van een mega-element met behulp van een Mega-elemenrensreker. 

Element ontkoppelen 
Wanneer het element in z'n definitieve positie hangt, wordt het contra-gewicht van de Mega
elementensteker naar voren verplaatst. Hierdoor vermindert de spanning op de hijskettingen. Wanneer 
de zuignap loslaat (afstandbediening) schuift deze automatisch terug. Dit is om beschadiging van de 
gevel te voorkomen. Vervolgens worden de hijskettingen ontkoppeld en herhaalt het hele proces zich 
voor het volgende element. 

Afbeelding 6. 79: Het mega-element op z'n uiteindelijke postitie in de gevel. 
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6.3 Conclusie 

Het geveloppervlak van de totale optimalisatiezone voor gebouw B van project Creekside bedraagt 
3162 m2• De kostprijs van dit geveloppervlak bedraagt € 1.247.000,-. Door toepassing van mega
elementen met een maximale breedte van 7 meter wordt € 237.437,- (19%) bespaard op de kostprijs. 
Dit resulteert in een besparing van € 75,- I m2 geveloppervlak. 

Op materiaalkosten wordt € 132.950,- bespaard. Deze besparing van bijna 16% wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het veranderen van een ontmoeting tussen twee randstijlen in één tussenstijL Het 
toevoegen van een stalen ligger op de plaats van buitenankers heeft een negatief effect van € 36.613,
op de kostprijs. 
In productiekosten wordt een positief verschil gerealiseerd van € 40.702,08 (24%) door mega
elementen. Wederom is het grootste deel van deze besparing te verklaren door de gunstige invloed 
van een tussenstijl op de kostprijs. 
In de huidige situatie bedragen de transportkosten voor de optimalisatiezone € 45.000,- (25 
vrachtcombinaties). De transportkosten blijven gel ijk voor Mega-elementen, wanneer bokken 
zorgvuldig geladen worden is zelfs een hogere laadcapaciteit te halen. 
Op montagekosten wordt € 63.784,- bespaard. De belangrijkste factor is de afname van het aantal 
ankerpunten met 574 (59%). Daarnaast zorgen grotere elementen en monteren met de bouwkraan 
voor een daling van de montagekosten. 

De netto montagetijd voor de totale optimalisatiezone (exclusief verankering) neemt af van 31 
weken naar 16 weken door mega-elementen. Dit levert financieel voordeel op voor de gevelbouwer. 
Voorzieningen op de bouwplaats worden minder lang gehuurd. Onder deze voorzieningen vallen; 
bouwketen, containers, telefoons, faxen, gas, water, licht, heftrucks en hekwerk. Daarnaast zullen 
de kosten voor projectleiders en montageleiders door doorlooptijdverkorting van een project lager 
uitvallen. 
Niet alleen de gevelbouwer profiteert van mega-elementen. Alle bouwpartijen die na de gevelbouwer 
komen, kunnen eerder onder geconditioneerde omstandigheden in het gebouw aan de slag. Ook de 
ontwikkelaar of eigenaar van het gebouw heeft baat bij mega-elementen, want uiteindelijk kunnen de 
appartementen eerder verkocht of verhuurt worden. 

Afbeelding 6.20: Toepassing van mega·elementen in de optimalisatiezone van gebouw 8 van project Creekslde leidt tot een besparing 
van € 75,· / m'. 
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7 Conclusie 

7.1 Kritische kanttekeningen 

Projectgeschiktheid 
De theoretisch maximaal haalbare besparing op de kostprijs is voor ieder project afhankelijk van een 
aantal factoren. Van grote invloed is de samenstelling van de gevel, de positie van de systeemlijnen en 
de hart op hart afstand van de kolommen van de achterconstructie. Daarnaast moet voldoende ruimte 
aanwezig zijn voor de bevestiging van de ankerschoenen op de achterconstructie. 
Voor het Case Study gebouw bedraagt de theoretisch maximale besparing op de kostprijs € 100,- I 
m2

• Uitwerking van het Case Study gebouw resulteert in een besparing van € 75,- I m2 voor de 
optimalisatiezone. De optimalisatiezone van het CaseStudy gebouw bedraagt ongeveer 213 deel van 
het totale geveloppervlak. Door het toepassen van mega-elementen wordt gemiddeld over het totale 
geveloppervlak van gebouw B van project Creekside € 50,- I m2 bespaard. 
Het Case Study gebouw is qua optimalisatiezone een redelijk representatief project voor Oskomera. 
De gemiddelde afzet van unitized gevels over de afgelopen vijf jaar bedraagt 10.000 m2 per jaar. De 
invoering van mega-elementen kan tot een jaarlijkse besparing van een half miljoen euro leiden. 
Uiteraard moeten er éénmalig inversteringskosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor het realiseren 
van een productiestraat voor mega-elementen. 
Een gebouw met uitsluitendvlakkegevels leentzich uitstekend voorde toepassing van mega-elementen. 
In het verkooptraject kunnen gebouwen op basis van de verhouding van de optimalisatiezone 
geselecteerd worden. Hiervoor moet de afdeling Verkoop in het aanbestedingstraject ondersteund 
worden door een engineer. 

Seriegrootte 
Voor het Case Study gebouw neemt, naarmate de elementen breder worden, de seriegrootte af. Het 
aantal typische elementen in de optimalisatiezone neemt toe van 3 tot 51. 
Een afname van de seriegrootte resulteert in meer werk voor de afdeling Werkvoorbereiding. Er moeten 
namelijk meer verschillende stuklijsten en CNC-programma's gemaakt worden. Bij het bepalen van de 
exacte elementafmetingen moet dus voor ieder project rekening gehouden worden met de invloed op 
de seriegrootte. 

Productieproces 
Onzuivere zaagnaden van profielverbindingen zorgen bij een toenemende profiellengte voor grotere 
maatafwijkingen. Om problemen tijdens het samenstellen van mega-frames te voorkomen, moeten 
bewerkingsmachines nauwkeurig afgesteld worden. 
Een zorgvuldig gepland inkooptraject is een vereiste voor een productiestraat waarbij de elementen 
verticaal aan een railsysteem hangen. Het ontbreken van één onderdeel zorgt ervoor dat het hele 
productieproces stilligt. 

Montageproces 
De aannemer gebruikt de bouwkraan voor het realiseren van het betonnen skelet van het gebouw. 
Voor het toepassen van mega-elementen moeten afspraken gemaakt worden met de aannemer over 
kraantijd. 
De doorlooptijd van het montageproces van de optimalisatiezone van het CaseStudy gebouw wordt 
theoretisch gehalveerd. In werkelijkheid zal de gevelbouwer zich moeten aanpassen aan het tempo van 
de betonbouw (of later starten). 
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7.2 Aanbevelingen 

De volgende onderdelen zijn interessant voor vervolgonderzoek. 

Bevestiging tussenstijl 
De bevestigingsmethode van een tussenstijl van een mega-element aan de doorgaande ligger is 
gebaseerd op de bevestiging van een kaderstijl aan een buitenanker (huidige situatie). Het vermoeden 
is dat dit detail overgedimensioneerd is. Waarschijnlijk kan deze bevestiging sneller en goedkoper 
ontworpen/uitgevoerd worden. 

Veerconstante hoekverbinding 
De exacte veerconstante van een hoekverbinding van kaderprofielen met aluminium inzethoeken is 
niet bekend. Bij berekening van de doorbuiging van de onderregel ten gevolge van het gewicht van 
de vakvulling wordt aangenomen dat de hoekverbinding volledig scharnierend is. Hierdoor wordt 
de maximale hart op hart afstand van stijlen beperkt tot ongeveer 1,5 meter. In werkelijkheid zal de 
veerconstante ergens tussen een scharnier en een volledige inklemming inzitten. 
Wanneer door onderzoek de exacte veerconstante van de hoekverbinding aantoond wordt, kan op 
projectbasis een uitspraak gedaan worden over de werkelijke maximale hart op hart afstand van stijlen. 
Afname van het aantal gevelprofielen per m2 geveloppervlak leidt namelijk tot daling van de kostprijs 
van de gevel. 

Windonafhankelijke montagemethode 
De kans op windverlet heeft een negatieve invloed op het monteren van mega-elementen met 
de bouwkraan. Vervolgonderzoek naar een windonafhankelijke montagemethode zou deze 
negatieve invloed kunnen wegnemen. Wellicht wordt de ontwikkeling van een windonafhankelijke 
montagemethode projectspecifiek bekeken. 
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7.3 Eindconclusie 

Het bedrijfOskomera wil meer inzicht verkrijgen in de kansen, bedreigingen en de invloed op de kostprijs 
van mega-elementen. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt omschreven: 'Het bouwtechnisch en 
procesmatig uitwerken van een mega-element voor een unitized woningbouwproject in Engeland.' 

De vergelijking van varianten uit hoofdstuk 5 toont aan dat elementafmetingen van grote invloed zijn 
op de kostprijs van unitized gevels. De maximale besparing op de kostprijs bedraagt voor het Case 
Study gebouw € 100,- I m2• De exacte besparing ten gevolge van mega-elementen is afhankelijk van 
projectspecifieke kenmerken zoals optimalisatiezone en seriegrootte. 

De in dit afstudeeronderzoek gepresenteerde bouwtechnische en procesmatige uitwerking van een 
mega-element moet worden gezien als een mogelijke uitwerking van het concept. De bouwtechnische 
uitwerking kan kostentechnisch nog verder geoptimaliseerd worden. De procesmatige uitwerking van 
een mega-element is vooral bedoeld als eye-opener voor mensen van het hele bedrijf. 

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de kansen, bedreigingen en de invloed van de kostprijs van 
mega-elementen. Daarnaast is een mega-element bouwtechnisch en procesmatig uitgewerkt. Hiermee 
is antwoord gegeven op de probleemstelling en is de doelstelling van het afstudeeronderzoek bereikt. 
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8.2 Afbeeldingen 

Afbeelding 2.1 + 2.3: [11] 

Afbeelding 2.2: Smits, C. (2009): project Price Waterhouse Coopers, Amsterdam, afdeling 
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Afbeelding 2.4: Ti mis, T. (2008): project Highstreet, London, Management T&D Glazing and 
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Afbeelding 3.10: www.halfen.de 

Afbeelding 3.19 + 3.20: Schüco Skyline C65SG (oktober 2005). 

Afbeelding 3.21 : www.hln.bestaticFOTOpe480iarge_312060.jpg 

Afbeelding 3.24: [22] 

Afbeelding 3.26: Kant. J. (2008): project GunwharfTower, Porthsmouth, afdeling Montage 
Oskomera Group B.V. 

Afbeelding 3.27: [2] 
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8.3 Diagrammen 

Diagram 2.1 + 2.2: [1] 

Diagram 2.3: [6] 

Diagram 2.4 + 2.5: [19] 
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9 Bijlagen 

Onderdelen 

Bijlage 1: 

Bijlage 11: 

Overzicht gerealiseerde projecten met unitized gevel 

Berekening halfenrail 
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B ijlage 1: Overzicht gerealiseerde projecten 
met unitized gevel 

Projecten Engeland 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Projectnaam 

Salamanca Square 

Warton Road 

Ta bard Square 

Attitude 25 

H14-26 Highstreet 

GunwharfTower 

One Loth bu ry 

Regents Place 

Creekside C&D 

Creekside A&B 

Locatie 

London 

London 

London 

London 

London 

Portsmouth 

London 

London 

London 

London 

Projecten Nederland 

1 

2 

3 

4 

Projectnaam 

Oostvaarderskliniek 

Europol 

Kromhout Kazerne 

Synthon FTOL 

Locatie 

Almere 

Den Haag 

Utrecht 

Nijmegen 

Functie Jaar van oplevering Opp element Opp gevel 

wonen 2005 3,7 m2 7.500 m 2 

wonen 2007 2,6 m2 6.479 m2 

wonen 2007 4,9m2 7.213 m2 

wonen 2009 4,0m2 5.100 m 2 

wonen 2009 3,6m2 6.200 m2 

wonen 2009 3.4 m
2 6.493 m 2 

kantoor 2009 10,8m2 800m2 

wonen 2009 3,6m2 6.790 m2 

wonen 2010 3,7 m2 10.211 m2 

2011 4,0m 2 7.000 m 2 
wonen 

Functie Jaar van oplevering Opp. element Opp. gevel 

TBS huisvesting 2008 6,5 m 2 
7.700 m2 

VROM kantoor 2010 9,6m2 
6.500 m2 

Militair kantoor 2011 9,6 m2 
7.153 m 

2 

kantoor 2011 10,8m2 1.740m2 
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B ijlage 11: Berekening halfenrail 
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De grootste krachten ten gevolge van het eigen gewicht van een mega-element treedt op bij het 
middensteunpunt van een element van 7000 x 2850mm. In de bovenste hoekzones van gebouw B van 
project Creekside wordt gerekend met een windbelasting van 1.76 kN/m2• 

Belastingen: 
Fd = 14 kN x 0,625 x 1,35 = 11,81 kN 
Nd = 9,972 m2 x 1.76 kN/m2 x 1,3 = 22,82 kN 

Krachten op halfenrail: 
Hb = Nd = 22,82 kN 
Vb = (11,81 kN x 50) I 200 = 2,95 kN 

Resultante halfenrail = ..j (22,822 + 2,952
) = 23,01 kN 

Halfenrail type HTA 52/34 voldoet (minimale randafstand = 200mm) 




