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Voorwoord 

Op het moment van schrijven van het voorwoord, bedenk ik mij dat dit een van de laatste handelingen is voor mijn 
afstuderen. Op zich wel apart want hierdoor wordt dit voorwoord oak een van de laatste handelingen die ik verricht als 
student. Het werkende bestaan staat voor de deur, met al zijn uitdagingen en salaris. Maar zover is het nag net niet. 
In uw handen ligt een afstudeerverslag waarin ik heb geprobeerd om de problemen die optreden bij de montage van 
vliesgevelelementen op te lossen. Voor het oplossen van deze problemen wilde ik kijken of het mogelijk was om 
robots of robottechnieken te gebruiken. In andere industrieen wordt er tegenwoordig namelijk steeds meer gebruik 
gemaakt van robots en robottechnieken en in de bouw gebeurt dit nag maar sporadisch. Hoe kan dat en hoe kun je 
ervoor zorgen dat er op de bouw oak meer gebruik wordt gemaakt van robots en robottechnieken? Hiermee ben ik 
aan de slag gegaan en heb aan de hand van analyses van huidige technieken geprobeerd een ontwerp gemaakt 
waarbij robottechnieken warden toegepast. In dit verslag vindt u het resultaat. Voor het afronden van dit 
afstudeerproject wil ik iedereen bedanken die mij tijdens mijn afstuderen en studie gesteund heeft. Mijn 
afstudeerbegeleiders voor de prettige samenwerking, Leonie voor alle hulp en verder iedereen die mij met dit 
afstuderen heeft geholpen. Een ding waar ik tijdens dit afstuderen wel achtergekomen ben en eigelijk oak al wist is, 
dat ik een echte Schrijver ben maar tegelijk oak weer niet. 

Eindhoven, 14 februari 2007 
Pascal Schrijver 
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Samenvatting 

Het blijkt dat in andere industrieen dan de bouw steeds meer gebruik wordt gemaakt van robots en robottechnieken 
bij het fabriceren van een product. Dit in tegenstelling tot de bouw. In de bouw wordt nog maar sporadisch gebruik 
gemaakt van robots en robottechnieken. Ondanks dat robots en robottechnieken zeker een toegevoegde waarde 
kunnen hebben op de bouwplaats. Robots en robottechnieken hebben namelijk een aantal voordelen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld beter repetitieve werkzaamheden verrichten, gevaarlijke handelingen verrichten, zware handelingen 
verrichten en ze zijn uitermate geschikt voor ongezonde werkzaamheden. Maar zijn er ook werkzaamheden op de 
bouw die verricht zouden kunnen worden door robots of robottechnieken en waar robots en robottechnieken een 
toegevoegde waarde hebben? 
Als je op de bouwplaats kijkt zie je dat er bij de montage van vliesgevelelementen zich een aantal problemen 
voordoen. De condities bij het monteren en demonteren van vliesgevelelementen zijn onveilig en arbeidsonvriendelijk, 
klimaatcondities zorgen voor vertragingen bij het monteren, bij de montage van vliesgevels is er altijd een bouwkraan 
nodig en het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die op de bouwplaats willen of kunnen werken. Tevens zie 
je dat de levensduur van vliesgevels steeds korter wordt, ze voldoen steeds eerder niet meer aan de gestelde eisen, 
met als consequentie dat ze steeds eerder vervangen worden. Zou er voor deze problemen niet heel goed gebruik 
kunnen worden gemaakt van robots en robottechnieken, zodat deze de problemen oplossen die er zijn bij de 
montage en demontage van vliesgevelelementen. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat je het toepassen van robots op de bouw niet zomaar kunt vergelijken 
met het toepassen van robots in andere industrieen. Het grootste verschil is dat de robot op de bouw langs het 
product moet en bij robots in andere industrieen het product langs de robots beweegt. Dit heeft meteen de 
consequentie dat de bouwrobot zich moet kunnen verplaatsen en dat hij moet weten waar hij en het product zich 
bevinden. Wat ook in het onderzoek naar voren is gekomen is dat robots vaak ontwikkeld worden om een menselijke 
handeling te vervangen, deze zijn vaak gecompliceerd en daardoor wordt de robot zeer geavanceerd. Deze punten 
hebben weer de consequentie dat de robot vrij zwaar zal worden en dat heeft weer consequenties voor het gebouw 
en de bouwplaats. De vloeren en fundering zullen sterk genoeg moeten zijn om de robot te kunnen dragen. Ook 
zullen er voorzieningen op de bouwplaats moeten komen om de zorgen dat de robot niet op de bouwplaats wegzakt. 

Uit het onderzoek en de analyses blijkt dater drie verschillende methodes zijn om robots of robottechnieken toe te 
passen bij het monteren en demonteren van vliesgevelelementen. Een van deze methodes is het integreren van de 
robottechnieken in de gevel/element. Hierdoor wordt de gevel/element zelf monterend en demonterend. Het voordeel 
hiervan is dat er geen speciale externe robot hoeft te worden ontwikkeld, tevens wordt de robot gebruikt voor het 
montageproces en niet als vervanging van een menselijke handeling. Hierdoor hoeft er geen rekening te worden 
gehouden met de consequenties van het toepassen van externe bouwrobots op de bouwplaats, zoals het gewicht van 
de robot. Het nadeel van het toepassen van robottechnieken in het element is dat je voor elk element een speciale 
aandrijfmotor nodig zult hebben. Maar deze motor zou tijdens zijn levenscyclus gebruikt kunnen worden voor de 
gebruikers functies, zoals bijvoorbeeld zonwering. 

Hieruit is het ontwerp ontstaan van een zelfmonterend en demonterend vliesgevelsysteem, waarbij de 
aandrijftechniek tijdens de levenscyclus gebruikt wordt voor gebruikersfuncties. Dit is een systeem waarbij elementen 
vanaf de onderste rij (voor gemonteerde elementen) zelfstandig naar de juiste positie beweegt en positioneren. Op 
deze positie aangekomen zal een werker die je toch nodig zult hebben voor de controlerende functie het element 
bevestigen aan de constructie. Met dit systeem is het ook mogelijk om een willekeurig element op een willekeurig 
tijdstip te vervangen zonder dat een gedeelte van de gevel moet worden afgebroken en dat er extra materieel nodig 
zal zijn. 

Voor een ideale oplossing zou er een kleine en sterke aandrijfmotor op accu in het element moeten zitten, zodat het 
element geheel zelfstandig naar boven beweegt. In de uitwerkingen blijkt het dat dit nog niet mogelijk is. De motoren 
die dit aankunnen en klein genoeg zijn hebben een stroom voorziening nodig van minimaal 230 Volt. Dus geheel 
zelfstandig is de gevel/ element nog niet. Waarschijnlijk zal dit in toekomst wel mogelijk kunnen zijn. Hierdoor zal er 
zeer aanpasbaar en flexibele gevel ontstaan, waarbij de problemen bij het monteren en demonteren voor een groot 
gedeelte opgelost zullen worden. 
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lnleiding 

1. 1 . Motivatie 

1.1.1. Achtergrond 
Sinds het begin van mijn studie heb ik nooit echt 
geweten welke richting ik binnen bouwkunde moest 
kiezen, ik heb we! altijd affiniteit met het ontwerpen 
gehad maar de afstudeerrichting architectuur vond ik te 
vaag. In mijn tweede jaar ben ik begonnen met de 
afstudeerrichting Constructief Ontwerpen. Na een 
trimester was voor mij al snel duidelijk dat dit niet iets 
voor mij was. In het tweede trimester in het tweede jaar 
ben ik overgestapt naar de afstudeerrichting 
Bouwtechniek. Dit vanwege de interesse in het gebouw 
en de techniek van het gebouw. Binnen bouwtechniek 
heb ik gekozen voor productontwikkeling, het 
ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe producten en 
systemen. Daarnaast heb ik altijd grote interesse gehad 
naar het bouwproces en de uitvoering. Daarom heb ik 
ervoor gekozen om mijn keuzevakken in te vullen met 
vakken die gegeven worden bij de afstudeerrichting 
uitvoeringstechniek. Ook tijdens mijn bestuursjaar bij 
SUPport bleek dat mijn interesses vooral lagen in de 
techniek en in de uitvoering . 
Voor mijn afstudeerproject ben ik daarom gaan zoeken 
naar een combinatie van het uitvoeringsproces en de 
bouwtechniek. Zo is het idee ontstaan om een 
vliesgevelelementen systeem te ontwikkelen dat 
monteerbaar is door robots/ robottechnieken op de 
bouw. Kan een betere afstemming van het product op 
robots en robottechnieken ervoor zorgen dat het 
eenvoudiger wordt om robottechnieken te gebruiken op 
de bouwplaats (on-site)? Dus het bedenken van een 
(bouw)-technische oplossing voor een probleem in het 
uitvoeringsproces. 

1.1.2. Aanleiding 
Op het moment zie je in andere industrieen dan de bouw 
dater steeds meer gebruik wordt gemaakt van robots en 
robottechnieken bij het vervaardigen van producten. Het 
grote voorbeeld is de auto-industrie, maar ook in de 
landbouw, ruimtevaart, scheepsbouw, etc, zie je steeds 
meer het gebruik van robots en robottechnieken . 
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Figuur 1, Medische robot die operatie uitvoert [INT 07]. 

Als je in de bouw kijkt, zie je dat er nog maar sporadisch 
gebruik wordt gemaakt van robots en robottechnieken, 
ondanks dat robots en robottechnieken toch de nodige 
voordelen kunnen hebben op de bouwplaats. De 
voordelen die robots of robottechnieken hebben zijn 
[MEZ 04]: 

• Kunnen gevaarlijk werk uitvoeren 
• Kunnen beter repetitief werk uitvoeren 
• Kunnen zwaar werk verrichten 
• Kunnen ongezond werk verrichten. 

Omdat het toepassen van robots en robottechnieken de 
nodige voordelen oplevert en omdat er in andere 
industrieen steeds meer en succesvol gebruik wordt 
gemaakt van robots en robottechnieken, vraag ik mij af 
hoe het komt dat er nog zo weinig gebruik wordt 
gemaakt van robots en robottechnieken op de bouw. 

Zou het toepassen van robottechnieken bijvoorbeeld 
geen oplossing kunnen zijn voor de problemen die 
optreden bij de montage van vliesgevelelementen? 

Als je kijkt naar het monteren van vliesgevelelementen 
zie je dat er zich toch de nodige problemen voordoen. 
De grootste problemen die optreden bij het monteren 
van vliesgevel elementen zijn: 

• De condities bij het monteren en demonteren 
van vliesgevelelementen zijn onveilig en 
arbeidsonvriendelijk. 

• Klimaatcondities ( b.v. wind, regen, sneeuw etc.) 
zorgen voor vertragingen bij het assembleren 
van de vliesgevel 

• Bij hoogbouw is bij het assembleren van 
vliesgevelelementen altijd een bouwkraan nodig. 

• Het wordt steeds moeilijker mensen te vinden 
die op de bouwplaats willen of kunnen werken . 

Afstudeerverslag Pascal Schrijver 



Wat je tegenwoordig ook steeds meer bij vliesgevels ziet 
is: 

• Vliesgevels worden tegenwoordig steeds vaker 
en sneller vervangen omdat ze niet meer 
voldoen aan de technische en visuele eisen die 
aan de vliesgevel zijn gesteld. 

Als je kijkt naar het eerste punt, het monteren en 
demonteren van vliesgevelelementen is onveilig en 
arbeidsonvriendelijk, komt dit voort uit het feit dat bij de 
montage van vliesgevelelementen arbeiders 
werkzaamheden moeten verrichten op gevaarlijke 
plaatsen. Het monteren van vliesgevelelementen vind 
meestal plaats op hoogte en op de rand van het 
gebouw. Tevens zijn de elementen meestal groot en 
zwaar waardoor ze moeilijk zijn te manoeuvreren. Dit 
brengt de nodige gevaren met zich mee en daarom 
moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden. 
Bijvoorbeeld het aanlijnen van arbeiders of het plaatsen 
balustrades. Dit is nodig omdat vallen van hoogte een 
van de ernstige vormen is van arbeidsongevallen. [TNO 
04] 

Figuur 2, Het monteren van vliesgevel elementen bij de 
St. Mary Axe high-rise building in London. Arbeiders 
staan achter een balustrade vliesgevelelementen te 
monteren [PAP 06]. 

Tevens zie je dat bij het monteren van 
vliesgevelelementen op hoogte de klimaatcondities een 
grote invloed hebben op de productie tijd. Hoe hoger er 
gemonteerd moet worden hoe meer invloed de wind 
krijgt op de elementen (de elementen beginnen te 
zwaaien) hierdoor kan op hoogte alleen bij weinig wind 
of geen wind gemonteerd worden. 
Daarnaast zorgt het monteren van vliesgevelelementen 
voor een grote belasting op de capaciteit van de 
bouwkraan. Alie elementen moeten een voor een 
verticaal getransporteerd worden door de bouwkraan. 
Bij de bouw van hoogbouw is het vooral het gebruik van 
torenkranen dat voor grate vertragingen in de bouw 
zorgt, omdat het transport van bouwmaterialen door 
hoge torenkranen zeer wind gevoelig is en omdat de 
hijstijd met de hoogte toeneemt [LIB 98]. 
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Een ander punt, een steeds groter wordend probleem in 
de bouw, is dat het steeds moeilijker wordt om 
gespecialiseerd personeel te vinden. Steeds minder 
mensen zijn bereid of gespecialiseerd genoeg om op 
een bouwplaats te kunnen en willen werken. Dit heeft 
weer invloed op het vinden van gespecialiseerde 
arbeiders voor het monteren van vliesgevelelementen. 
Op de arbeidsmarkt neemt de vraag naar mensen toe en 
de werkloosheid af. In sommige sectoren is nu al sprake 
van krapte op de arbeidsmarkt. Zo klaagt de bouwsector 
steen en been omdat het moeilijk aan geschoolde 
vaklieden kan komen. [COB 06] 

En dan het laatste punt, je ziet bij vliesgevels dat ze 
steeds vroegtijdiger vervangen worden omdat de 
technische en/ of visuele prestaties niet meer aan de 
tegenwoordig geldende eisen voldoen. Na een zekere 
tijd wordt de gevel gedemonteerd en een nieuwe 
gemonteerd. De gemiddelde levensduur van een 
vliesgevel is op het moment gemiddeld 30 a 40 jaar. 
Bijvoorbeeld vliesgevels uit de jaren 50 en 60 voldoen 
tegenwoordig niet meer aan de bouwtechnische eisen. 
Daarnaast hebben ze te kampen met imagoproblemen. 
[BMS 96] 
Dit betekent dat deze vliesgevels massaal worden 
vervangen en hier zijn ze niet op ontworpen dus dat 
geeft de nodige problemen. 

Een oplossing voor deze problemen zou het toepassen 
van robots of robottechnieken voor de montage en 
demontage van deze vliesgevels kunnen zijn . Robots 
kunnen de oplossing zijn voor de problemen die zijn 
gesignaleerd. Robots of robottechnieken zijn uitermate 
geschikt voor het uitvoeren van gevaarlijke 
werkzaamheden, zware werkzaamheden, je kunt ze 
gebruiken i.p.v. een torenkraan en ze kunnen een 
vervanging zijn voor de steeds moeilijke te vinden 
gespecialiseerde arbeiders. 
Daarnaast zou je de elementen zo kunnen ontwerpen 
dat ze eenvoudig en gemakkelijk vervangbaar zijn. 
Zodat, als een elemenU de gevel niet meer voldoet aan 
de technische of visuele of aan de gebruikers eisen, het 
dan mogelijk wordt deze op eenvoudige wijze te 
vervangen doormiddel van een robot of robottechnieken. 

1.1.3. Onderwerp 

De aanleiding leidt tot de volgende vraag: 

Zou het mogelijk zijn om een vliesgevelelementen 
systeem te ontwikkelen dat monteerbaar en 
demonteerbaar is doormiddel van een robot of 
robottechnieken zodat de problemen die optreden bij de 
montage en demontage van vliesgevelelementen 
kunnen worden opgelost? 

Afstudeerverslag Pascal Schrijver 



1.2. Thema's 

De thema's die terugkomen in dit afstudeerrapport: 

• Robottechnologieen 
• Vliesgevel elementenbouw 
• Veiligheid op de bouwplaats 
• Reductie verticaal transport van 

vliesgevelelementen doormiddel van de 
torenkraan 

• Opvangen terugloop van gespecialiseerde 
arbeiders voor de bouw 

• Flexibel en demontabele vliesgevel 

1.3. Opzet onderzoek 

1.3.1. Probleemste/ling 

Bij het monteren van vliesgevelelementen treden de 
nodige problemen op. Zo moeten arbeiders op 
gevaarlijke plaatsen werkzaamheden verrichten. 
Daarnaast heeft het monteren van vliesgevelelementen 
een grate invloed op de capaciteit van de bouwkraan en 
hebben klimaat condities een grate invloed op de 
productie tijd. Tevens wordt het steeds moeilijker om 
gespecialiseerde arbeiders te vinden die op de 
bouwplaats willen werken . Als je dan naar de huidige 
vliesgevels kijkt zie je dat deze steeds eerder warden 
vervangen omdat deze niet meer aan de technische en 
visuele eisen voldoen. 
Is het daarom niet mogelijk om robottechnieken toe te 
passen bij het monteren en demonteren van 
vliesgevelelementen? Hierdoor zou de mens geen 
handelingen meer hoeven te verrichten, waardoor het 
een stuk eenvoudiger wordt om elementen te vervangen 
en de bouwkraan niet meer nodig is voor de montage en 
demontage van vliesgevelelementen . 

1.3.2. Doelstelling 

De doelstelling van dit afstudeerproject is: 

"Het ontwikkelen van een vliesgevele/ementen systeem 
dat monteerbaar en demonteerbaar is doormidde/ van 
robottechnieken op de bouw". 

1.3.3. Beoogd resultaat 

Op het eind van dit afstudeerproject moet er een 
vliesgevelsysteem zijn uitgewerkt op detail niveau zodat 
het gemonteerd kan warden vanaf de opslag plaats op 
de bouw zonder dat er daarbij menselijke handelingen 
nodig zijn. 
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1. 3.4. Onderzoeksvragen 

Om de doelstelling te bereiken zijn een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd, deze zijn: 

• Wat is een robot en waar moet je rekening mee 
houden als je succesvol gebruik wil maken van 
robottechnieken? 

• Wat is een vliesgevel en is inderdaad de 
elementengevel het meest geschikt voor 
montage doormiddel van robottechnieken? 

• Welke handelingen wil je laten verrichten door 
robottechnieken bij het monteren van 
vliesgevels? 

• Hoe ga je om met het toepassen van 
robottechnieken bij het monteren van 
vliesgevels? 

1.3.5.0pbouw Verslag 

Het verslag is opgebouwd uit vier delen. Deel I is de 
inleiding, hier wordt de aanleiding van het onderzoek 
uitgelegd evenals de opzet van het onderzoek en de 
onderzoeksmethodiek. Deel II is een weergave van het 
onderzoek dat heeft plaats gevonden. In deel Ill wordt 
het ontwerpproces besproken en ontwerp zelf en het 
laatste hoofdstuk deel IV, zal een reflectie zijn op het 
on twerp. 

1.4. Onderzoeksmethodiek 

Voor beantwoording van de onderzoeksvragen zal een 
literatuurstudie warden gedaan. Tevens zal een analyse 
warden uitgevoerd van het monteren van vliesgevels op 
dit moment, dit zal gedaan warden bij drie referentie 
projecten. Van deze analyse zullen SADT schema's 
warden gemaakt. Hierdoor hopen we dat het duidelijk 
wordt wat de problemen zijn en welke handelingen het 
best uitgevoerd kunnen warden door robots of 
robottechnieken. 
Om te achterhalen welke vliesgevelsysteem het meest 
geschikt is voor de montage doormiddel van robots en 
robottechnieken warden de gevelsystemen getoetst in 
een plus en min schema. 
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Deel II Onderzoek 

H2 Robots 

2.1. lnleiding 

Om antwoord te kunnen geven op de eerste 
onderzoeksvraag, "wat is een robot en waar moet je 
rekening mee houden als je succesvol gebruik wil 
maken van robottechnieken?" is er gekeken naar 
verschillende werkgebieden waar inmiddels 
robottechnieken warden toegepast. Er is gekeken naar 
de voordelen van het toepassen van robots, wat een 
robot is en wat er wordt bedoeld met het woord 
roboUrobotiseren (in dit verslag). Daarna is er gekeken 
naar de toepassing van robots in andere industrieen, 
hoe deze robots succesvol warden toegepast en wat de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
robottechnologie zijn . Als laatste is er gekeken naar de 
consequenties van het toepassen van robots op de 
bouwplaats en haar inmiddels bestaande bouwrobots. 

2.2. Robots in het algemeen 

In verschillende industrieen warden robots op steeds 
grotere schaal toegepast. Zo zie je steeds meer robots 
in de auto industrie maar ook in de landbouw, medische 
wereld , scheepsbouw, ruimtevaart,etc. Het toepassen 
van robots heeft blijkbaar een toegevoegde waarde in 
deze industrieen. Maar wat zijn dan de voordelen van 
het toepassen van robots? Voordelen van het toepassen 
van robots ten opzichte van arbeid door mensen zijn 
[MEZ 04]: 

• Ze werken sneller 
• Nauwkeuriger 
• Kwalitatief beter 
• Flexibeler 
• Goedkoper 

Wat is eigenlijk een robot? Het woordenboek zegt: 
"Een industriele robot is een hanteringmechanisme met 
minimaal vier graden van vrijheid en een vrij 
programmeerbaar besturingssysteem dat verscheidene 
taken kan uitvoeren. " [MBP 99] 

Het woord robot komt van het Tjechische woord Robota, 
wat zware arbeid betekent. De eerste robot werd in 1920 
bedacht door de Tsjechische toneelschrijver Karl Capek. 
Hij liet verklede mensen als machines meespelen in een 
toneelstuk, waarin deze "robots" het zware werk in een 
fabriek moesten verrichten. [MBP 99] 
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Figuur 3, Voorbeeld van robots in 
hier de melkrobot [INT 07] 

Warszawski van het ' Technicon Israel' omschrijft een 
robot als volgt: " Een werktuig dat zonder menselijke 
tussenkomst een aantal opeenvolgende en verschillende 
taken kan uitvoeren". 
Reijers hoogleraar werktuigbouwkunde aan de TU/e 
formuleert het zo: "lndustriele robots zijn automatische 
hanteerinrichtingen die in meer vrijheidsgraden 
programeerbaar zijn en zijn voorzien van grijpers of 
gereedschappen, die specifiek zijn ontworpen voor 
industrieel gebruik. " [MBP 99] 

Er bestaan zoveel omschrijvingen van het woord robot 
dat de robotpioneer Engelberger tot de volgende 
omschrijving kwam: " I cannot define an industrial robot, 
but I can tell for sure when I see one". [MBP 99] 

Om onduidelijkheden over robots en het woord robot in 
dit verslag te voorkomen, word in dit verslag met het 
woord robot en robotiseren het volgende bedoeld. 

"Het verschuiven van a/le taken van werker naar 
werktuig." 

De werker voert in het proces geen taken meer uit, alles 
wordt verricht door het werktuig (robot). 
Ondersteunende en controlerende taken warden hierin 
niet meegenomen. 

Productieproces A 

taken I 
werktuig 

Productieproces B 

taken 
werker 

ROBOTISEREN 
erschuiven van alle taken van 
er naar werktuig 

,~ I :::~. 11''"!........j 
geen taak voor werker 
( excl. controle en ondersteuning ) 

Figuur 4, schema robotiseren [MBP 99] 
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2.3. Robots in andere industrieen 

2.3.1.lnleiding 

Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden 
en beperkingen van het toepassen van robottechnieken 
is er gekeken naar andere industrieen waar ze inmiddels 
robottechnieken toepassen en naar de nieuwste 
robottechnologieen. 
A.C.Smal heeft onderzoek gedaan naar ICT en 
robottechnieken in de bouw. In dit onderzoek zijn twee 
andere industrieen bestudeerd en is er gekeken hoe 
deze industrieen met die problemen zijn omgegaan. 
Deze industrieen zijn de auto-industrie en de 
scheepsvaart industrie. Er is voor deze industrieen 
gekozen omdat beide industrieen overeenkomsten 
hebben met de bouwindustrie. De grootste 
overeenkomst is dat in deze industrieen verschillende 
producten van verschillende partijen worden 
samengevoegd tot een product. 

2.3.2.De auto-industrie 

De auto-industrie is een industrie die al verscheidene 
jaren ervaring heeft met het gebruik van robots. De auto
industrie is een van de pioniers op het gebied van het 
toepassen van robots in de productie. Tevens is het heel 
interessant om naar de auto-industrie te kijken omdat bij 
het assembleren van een auto verschillende onderdelen 
van verschillende leveranciers moeten worden 
gemonteerd tot een geheel. Dit zie je ook in de bouw. 
Een gebouw bestaat ook uit verschillende onderdelen 
van versch illende fabrikanten. 

In de ontwikkeling van de industrialisatie van de auto 
industrie kun je duidelijk drie industriele modellen 
waarnemen. Om te beginnen de met de handgemaakte 
auto. Dit is een kostbaar en tijdrovend productieproces. 
Het is de vraag of je hier wel van industrialisatie kunt 
spreken. De tweede fase van industrialisatie in de auto 
industrie is de massaproductie. Aangestuurd door 
technieken die in de W01 werden gebruikt voor de 
productie van artillerie, worden machines verder 
ontwikkeld voor het assembleren van auto onderdelen. 
Henry Ford was een van de eerst die deze technieken 
van massaproductie toepaste. Hij wilde het auto bezit 
voor iedereen mogelijk maken. Om dit te bereiken 
produceerde hij een model met een grote oplage. Door 
de massaproductie en het versimpelen van de 
assemblagemethoden bleven de kosten laag en 
hierdoor werd de auto bereikbaar voor een groter 
publiek. De derde fase in de industrialisatie van de auto
industrie is in gang gezet door Alfred Sloan . Hij zag de 
grote voordelen van het systeem van Ford maar wilde 
toch meer variatie in de modellen, dit omdat de markt 
daarom begon te vragen. Hij ontwikkelde een systeem 
dat gebruik maakte van "onzichtbare producten". Dit zijn 
de producten in een auto die voor de meeste auto' s 
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identiek zijn , zeals bijvoorbeeld het onderchassis. De 
variatie wordt vervolgens bereikt doormiddel van het 
veranderen van het 'boven'chassis . Om dit te bereiken 
moeten van tevoren duidelijke afspraken gemaakt 
worden tussen het ontwerp en de productie. Het is heel 
belangrijk dat er van tevoren goed wordt nagedacht hoe 
de aansluiting tussen de verschillende delen plaats gaat 
vinden en hoe die gemonteerd gaan worden. 

Wat je tegenwoordig in de auto-industrie ziet is dat de 
verschillende onderdelen van een auto op verschillende 
platforms worden vervaardigd . Deze platforms doen hun 
eigen handelingen en opereren onafhankelijk van elkaar. 
Later worden dan alle sub-producten samen 
geassembleerd tot een eindproduct. Hierbij is het dus 
heel belangrijk dat er goede afspraken en 
randvoorwaarden warden gecreeerd voor het bevestigen 
en de bevestigingsplaatsen van deze sub-producten. 
Om massaproductie te kunnen bewerkstelligen maar 
daarnaast ook de nodige variatie te kunnen waarborgen 
is de aansluiting tussen de verschillende sub-producten 
essentieel voor succes. 

verschillend 'boven ·cheuia 

standaard · ondef chassis 

Figuur 5, montagebouw auto industrie 

Ook heel belangrijk in het proces van het toepassen van 
robots , is dat er vanaf het ontwerp tot aan de realisatie 
rekening moet warden gehouden met het feit dat de auto 
vervaardigd moet gaan warden door robots. 
Het assembleren in de auto-industrie wordt in grote mate 
gedaan doormiddel van assemblage robots. Deze [SMA 
03] 

Figuur 6, montagestraat waar de auto wordt vervaardigd 
uit verschillende de/en [INT 07]. 
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2.3.3. Scheepsvaart industrie 

De scheepvaartindustrie maakt tegenwoordig steeds 
meer gebruik van nieuwe technologieen en is bezig deze 
technologieen te innoveren en te verbeteren. Daarnaast 
is de scheepvaartindustrie ook een industrie waar 
verschillende partijen bij het productieproces betrokken 
zijn. Tevens zijn de producten vaak van een grote 
omvang, eenmalig en verschillend in soort (ieder schip 
heeft een eigen functie) . Hier zie je een aantal 
overeenkomsten met de bouw. Gebouwen zijn ook nooit 
hetzelfde, elk gebouw heeft een andere functie en 
uiterlijk. 

In de industrialisatie van de scheepsvaart industrie zijn 
ook duidelijke ontwikkelingen te zien zoals in de auto
industrie. De ontwikkeling van de scheepvaartindustrie 
begint met handmatige productie. Al in de middeleeuwen 
worden er handmatig schepen gefabriceerd om handel 
te drijven met het middenoosten. Het heeft tot de 20e 
eeuw geduurd voordat industrialisatie van de 
scheepsbouw op gang kwam. Met industrialisatie wordt 
in dit licht bedoeld dat mensen in een bepaalde 
gemeenschap niet blijven teren op prestaties van hun 
voorgangers maar deze verbeteren of soms zelfs 
negeren om nieuwe methoden te ontwikkelen waarmee 
betere resultaten kunnen worden bereikt. Daarnaast 
zorgen nieuwe materialen er ook voor dat er nieuwe 
productieprocessen worden ontwikkeld, in de 20° eeuw 
worden schepen steeds vaker gefabriceerd in staal. De 
volgende fase wordt in gang gezet door de tweede 
wereldoorlog, er zijn veel schepen nodig voor de 
oorlogsvoering. De productiemethoden die toegepast 
worden zijn vergelijkbaar met de wapenindustrie. Er 
wordt op grote schaal massaproductie toegepast. 
De laatste fase tot nu toe van het scheepsbouwproces is 
in gang gezet door verbeteringen van de 
computertechnologieen. Met geavanceerde CAD/CAM 
systemen vindt er grootschalige integratie plaats tussen 
ontwerp en uitvoering. 
Het belangrijkste is dus dat er in het ontwerp al duidelijk 
een integratie van technologie en ontwerp te zien is, er 
wordt gewerkt met modularisatie die word! ondersteund 
door CAD/CAM technologie. Tijdens het ontwerp wee! 
men hoe de productie in zijn werk zal gaan. [SMA 03] 

2.3.4. Ontwikkelingen in de Robottechnologie. 

De laatste ontwikkelingen die je ziet op het gebied van 
robots en robottechnologieen zijn dat de mechanismen 
die de robot laten bewegen en draaien (de accurators), 
steeds kleiner worden. Daarnaast zie je dat de 
sensoren, de ogen van de robot, ook steeds beter en 
kleiner worden. Een van de laatste ontwikkelingen is de 
RFID chip. Op een RFID chip kun je informatie zetten en 
deze informatie kan gelezen worden doormiddel van een 
scanner. Hierdoor kun je producten intelligent maken. 
He! product kan aan een robot vertellen wat de robot 
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met dat product moet gaan doen. Zo hoef je de robot 
niet meer volledig te programmeren met wat hij met alle 
verschillende producten moet doen. Een gedeelte van 
de intelligentie verplaatst zich van de robot naar het 
product. [PAP 06] 

Figuur 7, Rfid chip [INT 07] 

Figuur 8, Accurators volume 50mm3 [PAP 06] 

2.3.5. Conclusie 

Bij he! toepassen van robots in de auto-industrie en de 
scheepvaartindustrie zie je dat er een aantal zaken van 
belang zijn als je robottechnieken wil toepassen in de 
productie en het assemblageproces. Een van de 
belangrijkste punten is dat je tijdens het ontwerpproces 
van een product er al rekening mee moet houden dat 
robottechnologieen worden toegepast bij het 
vervaardigen van he! product. De computer 
technologieen , de CAD/CAM systemen, kunnen di! 
steeds beter aan. Er moet een integratie plaatsvinden 
tussen het ontwerp, de techniek en uitvoering. Daarbij is 
het heel belangrijk dat er van tevoren duidelijke 
afspraken worden gemaakt over de montageplaats en 
de montagemethode van de verschillende delen. Zo is 
he! mogelijk om met dezelfde technieken toch 
verschillende producten te maken. Kijk naar de auto
industrie, daar werken ze met vaste onderchassis 
(frames) waarop verschillende bovenchassis worden 
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gemonteerd. Hierdoor ontstaan verschillende 
varianten/auto's met dezelfde technische 
mogelijkheden. Dit zie je ook in de scheepsvaart 
techniek waar door modulatie verschillende soorten 
schepen warden vervaardigd met dezelfde techniek. 
Door die nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
robottechnologie is er steeds meer mogelijk met robots 
en de handelingen die robot kunnen verrichten. Robots 
kunnen ook steeds kleiner warden uitgevoerd. 

2.4. Robots in de Bouw 

2.4. 1. ln/eiding 

Het toepassen van robots op de bouwplaaats gaat een 
stuk langzamer dan in andere industrieen. Waar andere 
industrieen inmiddels al gebruik maken van robots, zie je 
dit in de bouw nog heel weinig. Zo zie je in de bouw dat 
er off-site (in de fabriek) een aantal voorbeelden zijn van 
het toepassen van robots, maar on-site (op de 
bouwplaats) robots nog bijna niet voorkomen. En toch 
kunnen robots op de bouw een toegevoegde waarde 
hebben. Je kunt robots namelijk heel goed gebruiken 
voor [MEZ 04): 

• gevaarlijk werk 
• repetitief werk 
• zwaar werk 
• ongezond werk 

Tevens heeft de bouw steeds meer te kort aan 
gespecialiseerde arbeiders (COB 06). Robots zouden 
een aantal werkzaamheden kunnen overnemen. 
Waarom wordt er op de bouw nog zoweinig gebruik 
gemaakt van bouwrobots? 

2.4.2. Robots in de bouw ten opzichte van robots in 
andere industrieen 

Dat robots nag zo weinig voorkomen op de bouw komt 
omdat je een bouwrobot niet zomaar kunt vergelijken 
met robots uit andere industrieen. Er zijn een aantal 
verschillen waar je rekening mee moet houden [KRO 
96). 

• Positie robot tot het product 
Een van de grootste verschillen is de positie van 
de robot tot het product. Bij de andere 
industrieen verplaatst het product zich langs de 
robot, in de bouw moet de robot zich langs het 
product verplaatsen. 

• Transport bouwrobot 
Omdat de bouwrobot langs het product moet, is 
het belangrijk dat de bouwrobot verplaatsbaar is. 
Het kan zijn dat hij verplaatst wordt door 
materieel of dat hij zichzelf verplaatst. Met 
andere woorden, de robot mag niet te groat en 
te zwaar zijn om verplaatst te kunnen warden. 
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• Massa bouwrobot 
Bij de bouwrobot moet je rekening houden met 
de massa. Omdat de robot verplaatsbaar is, 
mag hij niet zwaarder zijn dan de vloer/ 
fundering van het gebouw kan dragen. Als de 
robot zich op het kavel van de bouwplaats moet 
bewegen dan is het belangrijk dat de bouwrobot 
niet te zwaar is waardoor hij in de grand weg 
zakt. 

• Hefvermogen bouwrobot 
Hoe grater het hefvermogen hoe grater en 
zwaarder de bouwrobot moet warden, dit heeft 
weer consequenties voor de massa van de 
bouwrobot. Het hefvermogen mag dus niet te 
groat warden voor de bouwrobot. 

2.4.3. Transport Bouwrobot 

Het merendeel van de industriele robots is plaats 
gebonden, gefixeerd op een plaats. Dit in tegenstelling 
tot de bouwrobot, deze moet op eigen kracht zich 
verplaatsen langs het bouwwerk. Daarom is de factor 
verplaatsing bij een bouw robot heel belangrijk. 

Het verplaatsen van de bouwrobot kun je onderverdelen 
in twee categorieen. Namelijk de voertuigen die warden 
geleid en de voertuigen die zelf hun weg kunnen 
bepalen. 
De voertuigen die warden geleid kunnen alleen bewegen 
in een van tevoren geprogrammeerd pad en dat kan 
alleen in een van tevoren bepaalde omgeving. Deze 
geleiding vind plaats door bijvoorbeeld een spoor, een 
van tevoren gemaakt pad waarover de robot zich 
verplaatst. 

De vrij bewegelijke robot kan zich verplaatsen op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld [KRO 96), 

• Doormiddel van wielen 
Een van de meest gebruikte methoden om te 
verplaatsen, de robot kan zich in principe vrij 
bewegen. 

• Doormiddel van benen 
Door het verplaatsen van 1 of 2 benen verandert 
de positie van de robot, bij deze methode kan de 
robot zich vrij verplaatsen. 

• Doormiddel van zweven 
Door het toepassen van bijvoorbeeld een 
hovercraft kan een robot zich vrij bewegen. 
Deze manier van verplaatsen is minder geschikt 
voor het toepassen bij montagerobots, 
i.v.m. de onnauwkeurigheid van het zweven. 

Bij de vrij bewegelijke robot is de navigatie heel 
belangrijk. De robot moet weten wat zijn plek in de 
omgeving is, hij heeft als het ware ogen nodig. Bij het 
verplaatsen van de vrij bewegelijke robot zijn twee 
aspecten heel belangrijk. Hij moet weten waar hij zich 
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bevindt in de omgeving, de navigatie. Als de robot zich 
verplaatst moet hij zonder brokstukken van A naar B 
kunnen komen en hoe gaat hij met de obstakels om? 

2.4.4. Navigatie bouwrobot 

Het belangrijkste bij het ontwikkelen van een robot is de 
navigatie. De bewegingen van de robot moeten worden 
gepland, hij moet de omgeving lezen I aftasten. Hij moet 
continu controleren waar hij op dat moment in de 
omgeving is. 

Een aantal methoden die kunnen worden gebruikt voor 
het navigeren van een robot zijn [KRO 96]: 

• De laser 
Je maakt gebruik van een roterende laser die 
doormiddel van een aantal vaste punten zijn positie 
bepaald in dat vlak. Er staan drie vaste punten 
(palen met spiegeltjes) en doormiddel van de 
berekenen van de hoeken kan de robot berekenen 
waar hij zich bevindt. 
• Omgevings waarneming 
Hiervoor heb je twee systemen, scanning systeem 
en de camera systeem. 
Het Scanning systeem is een systeem dat de 
omgeving scant en afstanden meet tot objecten in 
zijn omgeving. Dit kan doormiddel van laserlicht, 
pulsen, geluidsgolven of ultrasound. Het 
omgevingsplaatje dat dan ontstaat word vergeleken 
met het model dat gemaakt is van de omgeving en 
zo weet de robot waar hij zich bevindt. 
Camera systeem, een roterende scanner en een set 
van 1 of twee camera's kan gebruikt worden voor 
het meten van de lichtpulsen die de scanner uitzend. 
• Afstandmeter 
Een voorbeeld van een afstandmeter is de veel 
gebruikte total-station. Een total-station is een 
combinatie tussen de theodoliet en een laser 
afstand meter. De total-station meet de afstand 
tussen een prisma en het basis station. 
• Satelliet positie 
Doormiddel van een aantal satellieten in de ruimte 
die contact hebben met de robot kan de positie van 
de robot op aarde worden bepaald, GPS. 

2.4.5. Bestaande bouwrobots 

Ondanks dat het toepassen van robots on-site de nodige 
problemen geeft, zijn er inmiddels een aantal robots. 
Zo zijn er robots ontwikkelt voor het, 

• Leggen van tegels 
• Het leggen van kalzandsteenblokken 
• Het vlinderen van een vloer 
• Lassen van stalen verbindingen 
• Water wegzuigen van een betonnen vloer 
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Hieronder een aantal voorbeelden: 

Figuur 9, de tegelrobot.[INT 07] 
Doormiddel van een sensor kijkt de robot waar de tegel 
moet komen te liggen. Daarna pakt hij de tegels die hij 
zelf mee voert en legt hij die op de juiste plaats. 

Figuur 10, kalkzandsteen plaats robot {INT 07] 
Doormiddel van sensoren en programmeringen plaats 
deze robot de kalkzandsteen blokken op de juiste plaats. 
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Figuur 11, de vlinderrobot [INT 07] 
Deze robot vlinderl de vloer en beweegt zich geheel 
zelfstandig over de vloer. 

Figuur 12, de las robot [INT 07] 
De robot last de twee kolommen aan elkaar. 
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Figuur 13, de waterzuigrobot [INT 07] 
Deze robot zuigt het opvervlakte water van het beton 
weg en verplaats zichzelf via stapbewegingen. 

Een van de eerste dingen die opvallen is dat de robots 
die inmiddels warden toegepast on-site allemaal 
verplaatsbaar zijn. Wat je ook ziet bij de ontwikkeling 
van bouwrobots is dat ze een vervanging zijn van een 
menselijke handeling. Bijvoorbeeld de tegelrobot, legde 
eerst een mens de tegels nu legt een robot de tegels op 
de juiste plaats. De handelingen van de mens bepalen 
als het ware de werkwijze van de robot. De robot is een 
vervanging van een werknemer die een dezelfde 
bestaande handeling uitvoert. Het product en de 
uitvoeringswijze blijven gelijk. In het bouwsysteem 
verandert niks. Als voorbeeld het stappellen van 
kalkzandsteen blokken en het vlinderen van de vloer. 

werker 
Werker 

+ 
Materieel 

Hier zie je twee voorbeelden van het proces van werker 
naar robot. 

Afstudeerverslag Pascal Schrijver 



Figuur 14, complexe robotkop voor het /eggen van 
ka/kzandsteen blokken.[INT 07] 

Doordat de handeling hetzelfde zijn gebleven moet 
bijvoorbeeld bij de kalkzandsteen plaatsrobot de 
robotkop zeer geavanceerd warden uitgevoerd. Want hij 
moet namelijk de juiste positie kunnen bepalen, 
daarvoor heeft hij de nodige sensoren nodig en om de 
steen vervolgens op de juiste positie te kunnen leggen 
moet de robot een aantal verschillende bewegingen 
kunnen maken. Hierdoor wordt de robot groat en grof. 

2.5. Conclusie 

Robots kun je heel goed gebruiken op de bouwplaats. 
Robots hebben namelijk een aantal voordelen ten 
opzichte van arbeiders. Robots kun je goed inzetten 
voor: 

• gevaarlijk werk 
• repetitief werk 
• zwaar werk 
• ongezond werk 

Tevens zouden robots het werk kunnen overnemen van 
steeds moeilijker te vinden gespecialiseerde arbeiders 
voor de bouw. Maar als je robots op de bouwplaats ( on
site ) op een succesvolle manier wil toepassen moet je 
rekening houden met een aantal zaken. 
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Robots op de bouwplaats (on-site) kun je niet zomaar 
vergelijken met robots in andere industrieen. Het 
grootste verschil is dat een robot op de bouw niet op een 
vaste plaats staat met een vaste fundering. Op de 
bouwplaats moet de robot instaat zijn zichzelf te 
verplaatsen. Dit omdat de robot op de bouwplaat langs 
het product moet. Omdat de robot zich moet kunnen 
verplaatsen wordt het toepassen van een robot op de 
bouw meteen een stuk gecompliceerder. Heel belangrijk 
wordt zijn plaatsbepaling en hoe transporteert hij zichzelf 
en het product over de bouwplaats. 

De vorm eb werkwijze van de robot zijn gebaseerd op de 
oorspronkelijke werkwijze van de mens. Om robots op 
een betere en succesvollere manier te willen gebruiken 
op de bouwplaats zou een betere integratie tussen 
product en robot moeten gaan plaats vinden. Bij het 
ontwerp of herontwerpen van een product zou men 
rekening moeten houden met de mogelijkheden en de 
beperkingen van een robot. Zodat de positieve punten 
van een robot optimaal warden benut. Bijvoorbeeld bij 
de kalkzandsteen blokken als door de fabrikant kleine 
puntjes op de kalkzandsteen blokken warden gemaakt, 
dan hoeft de robot niet de exacte positie te bepalen 
maar doet de kalkzandsteen blok dat zelf. Hierdoor hoeft 
de robotkop weer minder geavanceerd te zijn en 
hierdoor kan de robot minder zwaar warden uitgevoerd. 

Figuur 15, ka/kzandsteen blokken met punten waardoor 
stapelen een stuk makkelijker wordt. 

Bij het toepassen van robots voor het assembleren van 
producten zijn de bevestigingspunten heel belangrijk. 
Hoe wordt het ene product gemonteerd door de robot 
aan het andere product? Hoe zal deze verbinding zijn en 
op welke plaats zal deze verbinding plaats vinden? Om 
continuHeit te creeren is het mogelijk om met ·visuele· 
frames te werken. Waar de bevestigingspunten, plaats 
en methode van tevoren bekend zijn. Daartussen ben je 
vrij om toe te passen wat je wilt. Hierdoor behoud je 
ontwerpvrijheid. 
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H3 Vliesgevel 

3.1.lnleiding 

Om te kunnen beoordelen, welke vliesgevel het meest 
geschikt is voor de montage doormiddel van robots, is 
het verstandig om eerst te kijken wat nu precies een 
vliesgevel is en wat voor verschillende typologieen 
bestaan er van vliesgevels. 

3.2. Vliesgevel 

Wat is een vliesgevel? 
"Een vliesgevel is een niet-dragende, uit 
geprefabriceerde lichte materialen samengestelde 
constructie die als buitenschil van een gebouw fungeert 
en a/le functies vervult die behoren tot de prestatie van 
een gevel''. [HEN 06] 

De vliesgevel heeft zijn naam te danken aan zijn geringe 
dikte, zijn lage gewicht en hoe hij wordt geconstrueerd. 
Een vliesgevel wordt bevestigd aan de 
hoofddraagconstructie en draagt alle krachten die erop 
komen te staan af aan de hoofddraagconstructie. Zowel 
de krachten van zijn eigengewicht, als oak de 
optredende krachten door de windbelasting . Oat 
betekent dat een vliesgevel geen dragende functie heeft. 
De vliesgevel is de scheiding tussen binnen en buiten. 
Met andere woorden het "vlies" om het gebouw.[HEN 
06] 

De evolutie van vliesgevel is vooraf gegaan door een 
aantal technologische ontwikkelingen in de laatste twee 
eeuwen. De eerst ontwikkeling is het ontstaan van de 
skeletbouwmethode in de bouw aan het begin van de 
negentiende eeuw. Vanuit de civiele en industriele 
bouwwerken vond het gebruik van staal en ijzer een 
weg naar de bouwkunde. Hierdoor werd het mogelijk 
bouwwerken te creeren zonder dragende wanden. In 
1867 werd het gewapend beton uitgevonden, waardoor 
oak de betonskeletbouw tot de mogelijkheden behoorde. 
Doordat de gevel zijn dragende functie niet meer hoefde 
te verrichten ontstonden er nieuwe mogelijkheden om 
gevels vorm te geven. De techniek om industrieel vlakke 
glasplaten te vervaardigen, is de tweede ontwikkeling 
die aan de wieg stand voor de vliesgevel. In het Chicago 
van de jaren zeventig is de derde ontwikkeling te vinden. 
De grate vraag naar gebouwen na de stadsbrand van 
1871, in combinatie met de schaarse ruimte en de 
onbetrouwbare funderingsgrondslag , leiden tot de 
ontwikkeling van hoogbouw met een laag gewicht, 
ijzeren en stalen skeletconstructies met een vliesgevel 
van staal en glas. Daarnaast zocht men naar snellere 
bouwmethoden om in korte tijd aan de vraag naar 
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gebouwen te kunnen voldoen. Het gebouwproces werd 
ge"fndustrialiseerd, waarbij onderdelen van het gebouw 
in toenemende mate in de fabriek geproduceerd en 
vervolgens op de bouwplaats gemonteerd werden. 

In de eerste vliesgevels werden brans, ijzer en staal als 
kozijnmateriaal gebruikt. In de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw werd oak met staal verstevigd aluminium 
toegepast, waardoor een fijnere detaillering mogelijk 
werd . Uit de auto en vliegtuigindustrie werden na de 
tweede wereldoorlog oak technieken overgenomen door 
de bouwindustrie, zoals de toepassing van rubber 
profielen, kit, voorgespannen en gelamineerd glas en 
gelijmde beglazing. Vanaf de energiecrisis in 1973 heeft 
de toepassing van glas grate ontwikkelingen 
doorgemaakt. Doormiddel van meerdere glasbladen, het 
toevoegen van kleurloze gassen in de spouw en het 
aanbrengen van coatings wordt glas steeds beter 
warmtewerend. Oak de profielen in de vliesgevel hebben 
zich ontwikkeld. Ze warden thermische onderbroken om 
koudebruggen te voorkomen. Sinds 1975 warden vrijwel 
uitsluitend ge"lsoleerde aluminium profielen gebruikt voor 
vliesgevels. [HEN 06] 

Figuur 16, Seagram Building, New York, 1958 
Toepassing van een vliesgevelelementen [INT 07] 

Een van de belangrijkste kenmerken van een vliesgevel 
is, zijn meestal strakke uiterlijk. De geveldelen liggen 
meestal in een vlak. Deze delen kunnen dicht of 
doorzichtig zijn. [HEN 06] 
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3.2. typologieen vliesgevels 

Volgens het boek Vliesgevels van Nico Hendriks en Inge 
Blom kun je vliesgevels onderverdelen in verschillende 
typologieen. Deze typologieen zijn; constructieve 
principes, bouwfysische principes en de bouwtechnische 
principes. Voor het monteren van de vliesgevel 
doormiddel van robots zijn de bouwtechnische principes 
het interessants. [HEN 06] 

3.2.1. Constructieve principe 

Bij de vliesgevel is er de mogelijkheid tussen twee 
constructieve principes, de · zuivere · of · echte · vliesgevel 
en de onzuivere vliesgevel. Een zuivere vliesgevel is 
een gevel waarvan de vliesgevel de enige scheiding 
vormt tussen het binnenklimaat en het buiten klimaat. 
Een onzuivere vliesgevel wordt bevestigd tegen een 
bouwkundig binnenblad. [HEN 06] 

Bij een zuivere vliesgevel hangt de gevel tegen de 
achterconstructie/ aan de vloeren. Doordat de gevel aan 
de achterconstructie hangt hoeven de elementen niet te 
worden gestapeld, de krachten van het element en die 
op het element komen worden rechtstreeks afgedragen 
aan de achterliggende constructie. Dit betekent dat de 
elementen licht geconstrueerd kunnen worden. Wat 
weer betekent dat het totale gewicht van het gebouw 
minder wordt en er weer een minder zware fundering 
nodig is. [HEN 06] 

Een onzuivere vliesgevel wordt als een soort 
buitenspouwblad aan een bouwkundig binnespouwblad 
gehangen. Deze binnenspouwblad heeft een dragende 
functie voor het gebouw. Deze onzuiver vliesgevel 
draagt de krachten af aan dit binnenblad. [HEN 06] 

I / 

• / 

~ 
~ 
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n 

Figuur 17, zuivere vliesgeve/ [HEN 06) 
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Figuur 18, onzuiver vliesgeve/ [HEN 06) 

3.2.2. Bouwfysische principe 

Vliesgevels kun je onderverdelen in actieve en passieve 
gevels. [HEN 06] 

Passieve Gevel 
Passieve gevels dragen niet actief bij aan het 
instandhouding van het binnenklimaat. Ze dienen alleen 
om het bouwwerk buitenklimaat werend af te sluiten. 
Passieve gevels kun je weer onderverdelen in warme en 
koude gevels. [HEN 06] 

Het kenmerk van warme gevels is dat de isolatielijn 
ononderbroken doorloopt. [HEN 06] 

geSloten ------+++ 11!v-~=c-c=""-::="'""'"77 
warme spou11 

-. 
1s01a!ielijn-----+< 

I 
I 

I 
I 

I 

1-
1
------ isoierenae oeg1azing 

I 

.... ._.. . . ·.~ .. . ~ . ' 

Figuur 19, warme onzuiver vliesgeve/ [HEN 06) 

Bij een koude gevel wordt de isolatie lijn onderbroken 
ten ter plaatse van doorzichtdelen ( ramen). Een koude 
gevel bestaat uit een twee schalige constructie, waarbij 
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het buitenblad zorgt voor de regenkering en het 
binnenblad voor de luchtdichting. [HEN 06] 

met 
bLitenluc~ 

gevenbleerde 
koude spouw 

1sotat1elijn--------H 

1-
1
_,__---iscierende beglazing 

I 

Figuur 20, koude onzuiver vliesgeve/ {HEN 06] 

Actieve Geve/ 
Actieve gevels zijn gevels met een goed 
warmteaccumulerend vermogen en zorgen er daarbij 
oak voor dat de pieken in het buitenklimaat vertraagd 
doordringen tot het binnenklimaat. Je hebt twee soorten 
actieve gevels, de klimaatgevel en de tweede huidgevel. 
[HEN 06] 

Een klimaatgevel is opgebouwd uit een buitenblad van 
ge'lsoleerd glas en een binnenblad dat meestal uit enkel 
glas bestaat. In het buitenblad bevinden zich geen te 
openen delen, in het binnenblad wel. Tussen de beide 
bladen bevindt zich een spouw. Via de spouwruime 
wordt de lucht uit de binnenruimte afgevoerd, door 
mechanische afvoer of door natuurlijke afvoer. Het 
binnenspouwblad wordt zo opgewarmd, waardoor 
koudeval wordt voorkomen en er geen koudestraling van 
de gevel optreedt. In de zomersituatie neemt de 
afgevoerde binnenlucht in de spouw een groat gedeelte 
van de warmte in de spouw op. De warmte wordt 
meteen afgevoerd. De gevel help zo mee de koellast 
van het gebouw te beperken. [HEN 06] 
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Figuur 21, k/imaatgeve/ met (1) mechanische afvoer (2) 
natuur/ijke afvoer van binnen/ucht {HEN 06] 

De andere actieve gevel is de tweede huidgevel. Oak de 
tweede-huidgevel is opgebouwd uit twee bladen met een 
spouw. Bij deze gevel bestaat het buitenblad uit enkel 
glas en is het binnenblad een ge'lsoleerde constructie. 
Het buitenblad fungeert als regenscherm en zorgt voor 
de afdracht van de wind belasting op de gevel. De 
ventilatie van deze spouw kan op verschillende 
manieren geschieden. Zo kan de ventilatie via de boven 
en onderzijde van de gevel plaats vinden, in delen in de 
gevel of aan de zijkanten van de gevel. De voordelen 
van een van de tweede huidgevel zijn dat je op grate 
hoogte je raam nag kunt openen om te ventileren en dat 
je de opgewarmde lucht door de zon in de spouw kunt 
gebruiken om je gebouw te verwarmen. [HEN 06] 

ii 
It-!~-- ,-:;:;-~.~-, _,.~_ ~----.• ~~~~.,,.~v 
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Figuur 22, werking tweede-huidgeve/ (1) mechanische 
afzuiging (2) natuurlijke venti/atie {HEN 06] 
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3.2.3. Bouwtechnische principe 

Vliesgevels kunnen op verschillende manieren op de 
bouwplaats in elkaar warden gezet. We kunnen dit 
onderverdelen in drie principes, de stijl-en 
regelwerkgevel , de laddergevel en de elementen en 
componentengevel. Deze bouwmethoden warden zowel 
bij zuivere als onzuiver vliesgevels toegepast. [HEN 06] 

De stijl-en regelwerkgevel 
Een stijl en regelwerkgevel bestaat uit losse delen, die 
op de bouwplaats geassembleerd en aan de 
hoofdconstructie gemonteerd warden. De stijlen - ofwel 
de verticale profielen - warden als eerste aan de 
achterconstructie verankerd. Nadat de stijlen zijn 
aangebracht, warden de regels - horizontale profielen
tussen de stijlen gemonteerd. Het raamwerk van stijlen 
en regels wordt als laatste ingevuld met gevelvullende 
elementen. Dit kunnen zowel dichte delen als 
doorzichtdelen of te openen ramen zijn. 
De bouwtijd van dit vliesgevelsysteem is relatief lang. 
Daarnaast heb je bij de montage van de stijl-en 
regelwerkgevel ook het nodige materieel nodig. De gevel 
moet op de bouwplaats opgebouwd warden, dus er zal 
gebruik moeten warden gemaakt van steigers, liften en 
kranen. Omdat de bouwtijd van de stijl-en 
regelwerkgevel relatief groot is en omdat het monteren 
van een stijl- en regelwerkgevel vrij gecompliceerd is zijn 
de ladder en elementengevel ontwikkeld. [HEN 06] 

Figuur 23, stijl-en regelwerkgevel [HEN 06] 
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Laddergevel 
Een laddergevel is opgebouwd uit geprefabriceerde 
elementen. Deze elementen bestaan uit twee stijlen, de 
tussenliggende regels en gevelvullende elementen. Op 
de bouwplaats warden de elementen aan de 
achterconstructie verankerd, waarbij een 
tussenconstructie ter breedte van een regel wordt 
opengelaten. Later warden de opengelaten ru imtes 
opgevuld met regels en vlakvullende elementen. De 
montagetijd op de bouwplaats van dit systeem is een 
stuk korter dan de stijl- en regelwerkgevel. Dit omdat de 
elementen reeds in de fabriek zijn vervaardigd. Maar bij 
de montage van de laddergevel heb je wel het nodige 
materieel nodig. Omdat tussen de elementen regels en 
elementen moeten warden gemonteerd zul je steigers, 
liften, kranen, etc, nodig hebben voor de montage. [HEN 
06] 

Figuur 24, laddergeve/ [HEN 06] 

De elemeneten- of componentengevel 
Oak een elementen gevel bestaat uit geprefabriceerde 
gevelelementen zoals in de laddergevel. Het verschil 
met de laddergevel is dat de elementen wel 
aaneengesloten aan de draagconstructie warden 
gemonteerd met behulp van ankers. Op de plaats waar 
elementen elkaar ontmoeten, ontstaan dubbele stij len en 
regels.Het voordeel bij de montage van de elementen 
gevel is dat de elementen via een kraan naar de juiste 
positie kan transporteren en daarna kan het elementen 
van binnenuit gemonteerd warden. Je hebt geen steiger 
nodig voor de montage. Daarnaast als het element 
gemonteerd is het meteen wind en waterdicht en hoeven 
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er geen afwerkingen meer plaats te vinden. Dit is een 
snelle montage methode. [HEN 06] 

Figuur 25, elementengevel [HEN 06] 

3.3. Welk principe is het meest geschikt 
voor montage doormiddel van robot. 

Om te weten welk type vliesgevel het meest geschikt is 
voor montage doormiddel van robots moeten we kijken 
naar de bouwtechnische principes. Om te weten welke 
bouwtechnische principe het meest geschikt is moeten 
we weten wat de voordelen en nadelen zijn van het 
toepassen van bouwrobots. 
De voordelen van robots zijn dat ze heel goed zijn in 
repetitieve werkzaamheden, ze kunnen gevaarlijke werk 
uitvoeren, zwaar en ongezond werk verrichten. 
Een van de nadelen waarmee je rekening moet houden 
bij het toepassen van robots op de bouw is dat de robot 
niet te zwaar mag warden, dit betekent dat de robot niet 
te veel verschillende handelingen zou moeten 
verrichten . Veel handelingen betekent namelijk een 
gecompliceerde en zware robot. 
Om een goed overzicht te krijgen van welke vl iesgevel 
principe nu het best past het monteren doormiddel van 
robots en robottechnieken zijn deze in een plus- min 
schema geplaatst. Hierdoor krijg je een goed overzicht 
van welke bouwtechnische vliesgevel principe het best 
past bij de voor en nadelen van de toepassen van robot 
en robottechnieken bij de montage van deze vliesgevels. 
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Tabel, plus/min schema geschiktheid van principes 
Vliesgevel voor montage doormiddel van robot of 
robottechnieken, 

I II Ill 

A - - - ++ 

B + + + 

c - + ++ 

D -!+ -!+ -!+ 

Aspecten waarbij je rekening moet houden met het 
toepassen van robots, 

A= repetieve handeling robot 
B= gevaarlijke werkzaamheden verrichten 
C= zwaarl ongezond werk 
D= massa robot 

Verschillende bouwtechnische principes, 
I = zuivere stijl en regel werkgevel 
II = zuivere laddergevel 
Ill = zuivere elementengevel 

Variant 111, de zuivere elementengevel, past volgens het 
schema het best bij het toepassen van robottechnieken. 

3.4. Conclusie 

Uit het plus en min schema in hoofdstuk 2.3 blijkt dat de 
zuivere elementengevel het meest geschikt is voor het 
monteren doormiddel van robottechnieken. Omdat dit 
type het best past bij de voor- en nadelen van een 
bouwrobot. Daarom zal dit principe in het element 
toegepast warden. 
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H4 Uitvoering, montage vliesgevel 
element 

4.1. lnleiding 

Om te bepalen welke handelingen je wilt laten uitvoeren 
door robottechnieken bij het monteren van vliesgevel 
elementen moet je eerst weten welke handelingen er 
moeten worden verricht bij het monteren van vliesgevel 
elementen. Daarvoor zijn drie projecten bekeken. 
Daarnaast is er ook gekeken naar bestaand materieel 
dat gebruikt wordt voor de montage van vliesgevel 
elementen en de ontwikkeling van het materieel. 

4. 2. Montage Vliesgevelelement 

4. 2. 1. lnleiding 

Om te kijken hoe het monteren van een elementen 
vliesgevel verloopt, is er gekeken naar drie projecten 
waar deze gevel is toegepast. Deze projecten zin, de 
Rembrandt toren in Amsterdam, het More Building in 
London en de Kennedy toren in Eindhoven .. 

4.2.2. Projecten 

Rembrandt Toren 
Op de Rembrandt toren in Amsterdam is een vliesgevel 
toegepast. Deze is gemonteerd doormiddel van 
elementen. Bij beschouwing van het monteerproces, 
blijkt dater de nodige problemen optreden. 

Het proces: 
Als eerste worden de elementen in de fabriek 
gefabriceerd. Daarna worden ze met de vrachtwagen 
naar de bouwplaats getransporteerd. Op de bouwplaats 
aangekomen worden de elementen met de torenkraan 
naar de verdiepingsvloeren getransporteerd waar ze 
zullen liggen tot het moment van montage. Als de 
elementen gemonteerd worden, dan worden de 
elementen met een special werktuig opgepakt en naar 
buiten getransporteerd. Ondertussen wordt het element 
eerst nog gedraaid omdat het met de onderkant op de 
vloer ligt in verband met beschadigingen. Als het 
element eenmaal buiten het gebouw is wordt het weer 
bevestigd aan de kraan en deze transporteert het 
element naar de juiste positie. Dan wordt het element 
door arbeiders bevestigd. 
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1. transport e/ementen naar 2. opslag op verdiepingsvloer 
verdiepingsvloer 

3. transport naar buiten 4. connectie aan torenkraan 

5. monteren element 6. overzicht 

Figuur 26, overzicht van het monteren van de v/iesgevel 
e/ementen bij de Rembrandt toren [MGE 02] 

Bij dit voorbeeld valt op: 
• Er moeten de nodige verschillende handelingen 

verricht voor het monteren van de elementen. 
(transporten naar verdiepingsvloeren, elementen 
draaien op verdiepingsvloeren, elementen naar 
buiten transporten, aan torenkraan bevestingen, 
element transporteren naar bevestigings plaats, 
bevestigen) 

• Er is veel verschillend materieel nodig voor de 
montage van elementen. (torenkraan, werktuig 
voor draaien, werktuig voor transporteren, etc) 

• Grote belasting op torenkraan. (Bij de 
Rembrandt toren hebben ze een extra 
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torenkraan voor het monteren van de 
elementen). 

• Weersinvloeden kunnen grote invloed hebben 
op de hijsmogelijkheden van de torenkraan, dus 
op het proces. 

• Werkzaamheden moeten op hoogte verricht 
worden. 

• Werkzaamheden bevinden zich aan de rand van 
het gebouw. 

More Building 
Bij de montage van de More Building in London zie je 
veel dezelfde handelingen als bij de Rembrant toren in 
Amsterdam. Het beginpunt is bij dit voorbeeld niet te 
zien. Voordat de elementen naar buiten worden 
getransporteerd zijn de elementen via rekken waar een 
aantal elementen in liggen naar de verdiepingsvloeren 
getransporteerd. De elementen liggen in deze rekken op 
zijn kop om ervoor te zorgen dat de buitenkant van het 
element zo weinig mogelijk beschadigingen kan oplopen 
en dat het werktuig het element aan de binnenkant kan 
vastpakken. Daarna worden de elementen naar buiten 
getransporteerd, daar wordt het element gedraaid zodat 
de bovenkant aan de bovenkant zit. Eenmaal gedraaid 
wordt het element aan de torenkraan bevestigd en naar 
de montagepositie getransporteerd. Op de juiste positie 
aangekomen wordt het element gemonteerd. 

1. transport element naar 2 verticaal zetten element 
bu it en 

3. draaien element 4. element is gedraaid 
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5. connectie met de torenkraan 6. monteren element 

Figuur 27, plaatsen e/ementen vliesgevel 

Ook hier zie je dat: 
• Er moeten de nodige verschillende handelingen 

verricht voor het monteren van de elementen. 
(transporten naar verdiepingsvloeren, elementen 
naar buiten transporten, elementen moeten 
buiten het gebouw gedraaid worden, aan 
torenkraan bevestigen, element transporteren 
naar bevestigingsplaats, bevestigen) 

• Er is veel verschillend materieel nodig voor de 
montage van elementen. ( torenkraan, werktuig 
voor draaien, werktuig voor transporteren,) 

• Grote belasting op torenkraan. ( Ook in Londen 
zetten ze een extra torenkraan in voor het 
monteren van de elementen.) 

• Weersinvloeden grote invloed kunnen hebben 
op de hijsmogelijkheden van de torenkraan, dus 
op het proces. 

• Werkzaamheden moeten op hoogte verricht 
worden. 

• Werkzaamheden bevinden zich aan de rand van 
het gebouw. 

Kennedy Toren 
Bij de montage van vliesgevelelementen bij de 
Rembrandt-toren en het More Building in Engeland zie je 
dat dezelfde bouwvolgorde wordt toegepast. Bij de 
montage van de vliesgevelelementen van de Kennedy 
toren is de bouwvolgorde anders dan bij de eerder 
genoemde projecten. Bij de Kennedy-toren in Eindhoven 
werden de elementen ook eerst in de fabriek 
vervaardigd . Daarna worden ze doormiddel van een 
vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd. 
Eenmaal aangekomen op de bouwplaats worden ze 
direct vanaf de vrachtwagen via een torenkraan 
getransporteerd naar de bevestigingsplaats en 
bevestigd. Met andere woorden: De elementen worden 
vanaf de vrachtwagen meteen gemonteerd. 

Afstudeerverslag Pascal Schrijver 



1. elementen op dieplader op de 2.rechtstreeks 
bouwplaats monteren vanaf de 

vrachtwagen 
Figuur 28, plaatsen elementen Kennedy toren 

Ook hier vallen een aantal dingen op. 
• Grote belasting op torenkraan, lange hijstijd. 

Elke element moet vanaf de grond naar de 
montageplaats worden gehesen. 

• Weersinvloeden hebben grote invloed op de 
hijsmogelijkheden van de torenkraan, dus op het 
proces. 

• Werkzaamheden moeten op hoogte verricht 
word en. 

• Werkzaamheden bevinden zich aan de rand van 
het gebouw. 

4.2.3. Montage Vliesgeve/ in SADT1) schema's 

Op het moment dat je deze voorbeelden uitwerkt in een 
SADT schema zie je grote overeenkomsten. De meeste 
stappen zijn hetzelfde. Hieronder zie je een aantal 
schematische SADT schema· s, de uitgewerkte SADT 
schema·s kun je vinden in de bijlage. 

SADT schema Vliesqevel Rembrandtoren 

A c 
arbeidf J 

torenkraan 

F 

arbeidf 

G 

A. Gevelelementen warden vervaardigd in de 
fabriek. 

B. Gevelelementen warden getransporteerd naar 
bouwplaats. 
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C. Gevelelementen warden getransporteerd naar 
verdiepingsvloer van het gebouw. 

0. Gevelelementen warden naar buiten 
getransporteerd. 

E. Gevelelementen warden naar montageplaats 
getransporteerd. 

F. Gevelelement wordt gemonteerd. 
G. Bevestiging en op maat stel/en van 

bevestigingspunten voor gevel elementen. 

Het SADT schema van de More Toren in Londen ziet er 
hetzelfde uit als het SADT schema van de Rembrand 
toren. Het verschil in de uitvoeringsprocessen is hoe de 
stappen worden uitgevoerd. Bij de Rembrant toren 
worden de elementen een voor een naar de 
verdiepingsvloeren getransporteerd, bij de More toren in 
London worden een aantal elementen in rekken naar de 
verdiepingsvloeren getransporteerd. Een ander verschil 
tussen deze beide voorbeelden is het transporteren naar 
buiten. Voor deze stap gebruiken ze allebei een ander 
werktuig. 

SADTschema More Toren in Landen 

A c 
arbeidf J 

torenkraan 

D E F 
arbeidi J 

speciaal werktuig 

G 

arbeidf J 
torenkraan 

arbeidf 

A. Gevelelementen warden vervaardigd in de 
fabriek. 

B. Gevelelementen warden getransporteerd naar 
bouwplaats. 

C. Gevelelementen warden in een rek 
getransporteerd naar verdiepingsvloer van het 
gebouw. 

0. Gevelelementen warden naar buiten 
getransporteerd. 

E. Gevelelementen warden naar montageplaats 
getransporteerd. 

F. Gevelelement wordt gemonteerd. 
G. Bevestiging en op maat stellen van 

bevestigingspunten voor gevel elementen. 

Als je kijkt naar het monteren van de gevel elementen 
van de Kennedy toren zie je verschillen met de montage 
methode van de Rembrandt toren en de More toren in 
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Landen. Dus dit is ook weer zichtbaar in het SADT 
schema. 

SADT schema Kennedy Toren 

A c 
arbeidf J 

torenkraan 

D 

arbeidf 

E 

A. Gevelelementen warden vervaardigd in de 
fabriek. 

B. Gevelelementen word en getransporteerd naar 
bouwplaats. 

C. Gevelelementen warden getransporteerd naar 
montageplaats aan het gebouw. 

0. Gevelelement wordt gemonteerd. 
E. Bevestiging en op maat stellen van 

bevestigingspunten voor gevel elementen. 

Wat opvalt bij de SADT schema van de Kennedy Toren 
tenopzichte van de SADT schema van de Rembrand 
Toren is dat er bij het SADT schema van de Kennedy 
Toren een tweetal stappen missen ten opzichte van het 
SADT schema van de Rembrant toren. Dit komt omdat 
de elementen rechtstreeks van de vrachtwagen aan het 
gebouw warden gemonteerd. 

De voordeel van het rechtstreeks monteren vanaf de 
vrachtwagen is dat je aantal handelingen minder hoeft te 
verrichten ten opzichte van het monteren vanaf de 
verdiepingsvloeren. Een van de nadelen is dat de 
transporttijd van de elementen toeneemt en dat 
betekend een grotere belasting op de torenkraan. Een 
ander nadeel is dat weersinvloeden een grotere invloed 
hebben op het montageproces. 
Het voordeel van het monteren vanaf de 
verdiepingsvloeren is dat de verticale hijsbeweging een 
stuk korter wordt, het element is al op hoogte. Het 
monteren kan hierdoor een stuk sneller gaan. Wei 
belangrijk is het dat je wel in de gaten houd dat je ook 
hijsbewegingen nodig hebt om de elementen naar de 
verdiepingsvloeren te bewegen. Als je een aantal 
elementen (bijvoorbeeld in rekken) met een 
hijsbeweging naar de verdiepingsvloeren kunt 
transporteren dan scheelt dat op het uiteindelijke 
verticale hijsbewegingen ten opzichte van elk element 
een voor een naar boven te transporteren. Een nadeel 
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van het monteren vanaf de verdiepingsvloer is dat je nu 
meer verschillende handelingen moet verrichten voor de 
montage. Zie de SADT schema's van het de Rembrandt 
toren en de More toren, deze bevatten een aantal extra 
handelingen ten opzichte van het SADT schema van de 
Kennedy toren. 

4.2.4. Detailering van Vliesgevel e/ementen 

De elementen word en vaak vol gens het 
aanschuifprincipe tegen elkaar aan de gevel 
gemonteerd, met een 'messing en groer of een 
'mannetjelvrouwtje' verbinding. Dat betekent dat de 
elementen in een bepaalde volgorde in elkaar warden 
gehaakt. Het is daarom soms lastig om zelfs onmogelijk 
om achteraf beschadigde elementen te vervangen 
zonder de rest van de gevel te demonteren. De 
elementen warden meestal per verdieping random 
aangebracht. Het laatste element dat aangebracht 
wordt, heeft een afwijkende detaillering. 

Figuur 29, aansluiting element aan constructie [INT 07] 

4.2.5. Materiee/ dat gebruikt wordt voor de montage 
van v/iesgevel e/ementen 

Sinds het toepassen van vliesgevelelementen in de 
bouw, is het principe van de uitvoering voor een groot 
gedeelte gelijk gebleven. Het element wordt naar de 
juiste positie gehesen en dan gemonteerd. Er is in de 
loop der tijd wel het nodige materieel ontwikkeld om het 
monteren te vereenvoudigen. Maar robots die de 
montage zelfstandig uitvoeren bestaan nog niet. 

Als je kijkt hoe men in de jaren 50 vliesgevel elementen 
monteerde zie je dat het merendeel met de hand werd 
gedaan. De elementen liggen op de verdiepingsvloeren 
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of op de bouwplaats en warden via lieren naar buiten of 
naar boven getransporteerd. Daarna warden ze door 
mankracht op de juiste positie gemanoeuvreerd en 
gemonteerd. 

/ 
Figuur 30, Alcoa buiding, Pittsburg, 1953 [REN 05] 

Wat oak meteen opvalt is dater met de veiligheid van de 
werker het niet zo nauw werd genomen. Ze werken hier 
op de rand van het gebouw zonder aanlijning of 
balustrade. 

Tegenwoordig gebeurd het monteren nag steeds op 
dezelfde manier. Het grate verschil met vroeger is dat 
tegenwoordig de elementen met een torenkraan naar de 
juiste positie warden gemanoeuvreerd en dat er de 
nodige veiligheidmaatregen zijn genomen voor de 
werkers, valbeveiliging etc. Zodat de werkers niet meer 
naar beneden kunnen vallen. 
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Figuur 31, plaatsen element [REN 05] 
De laatste ontwikkelingen zijn dat er speciaal materieel 
wordt ontwikkeld die de werker helpen om het element 
van de verdiepingsvloer naar buiten te transporteren, dit 
materieel lijkt steeds meer op robots. Maar met het grate 
verschil dat deze machines nag steeds warden bestuurd 
door de mens. 

Figuur 32, De machine verplaatst zware pane/en naar 
de buitenzijde van het gebouw, wordt nog we/ 
aangestuurd door een arbeider [INT 07] 
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4.3. Conclusies 

Het monteren van vliesgevel elementen is ondanks dat 
het heel eenvoudig lijkt, een gecompliceerd proces waar 
de nodige gecompliceerde handelingen moeten worden 
verricht. Daarnaast heeft het monteren van de 
vliesgevels ook een behoorlijke impact op capaciteit van 
de torenkraan. 
De elementen worden in veel gevallen naar de 
verdiepingsvloeren getransporteerd, een voor een of een 
aantal gezamenlijk in rekken. Daarna worden de 
elementen naar buiten getransporteerd en weer aan de 
torenkraan gehangen om de elementen naar de juiste 
positie te manoeuvreren om gemonteerd te worden. 
Het transporteren van de elementen naar de 
verdiepingsvloeren gebeurd meestal op andere 
dagdelen dan het monteren van de gevels. Maar op het 
moment dat de gevels gemonteerd worden betekend dit 
dat je de hele dag de beschikking moet hebben van de 
torenkraan. Dit heeft grote consequenties op de planning 
van andere bouwdelen. Daarom zie dat in veel gevallen 
een extra torenkraan wordt ingezet voor het monteren 
van de gevel of dat het monteren van de gevel buiten 
werktijden gebeurd, bijvoorbeeld in de weekenden. Ook 
het monteren van de gevel elementen rechtstreeks van 
de vrachtwagen aan het gebouw zorgt voor een grote 
belasting op de torenkraancapaciteit. 

Het vooraf transporteren van de elementen naar de 
verdiepingsvloeren en zeker als dat met een aantal 
tegelijk gebeurd in rekken zorgt er wel voor dat de 
montage tijd van de elementen, dus de belasting op de 
torenkraan wordt verminderd . Het nadeel is dat, omdat 
de elementen op de verdiepingsvloeren liggen, het weer 
redelijk lastig wordt om de elementen buiten het gebouw 
te krijgen. Om een probleem op te lossen , het verkorten 
van de hijstijden van de torenkraan, creeer je het 
probleem van het naar buiten moeten brengen van de 
elementen. Voor het naar buiten transporteren zie je de 
laatste tijd wel de nodige verbeteringen, in het 
toepassen van materieel. Maar dit zijn weer oplossingen 
voor een bepaalde specifieke handeling die 
oorspronkelijk werd verricht door een arbeider. 

Omdat je voor de montage van de elementen nog 
steeds een torenkraan gebruikt, hebben weersinvloeden 
een grote rol in het monteren van deze elementen. 
Daarnaast zie dat het monteren van vliesgevel 
elementen nog steeds niet arbeidsvriendelijk is. Het 
monteren blijft werken op hoogte en op de rand van het 
gebouw. Hierin zie je wel dat de laatste jaren de nodige 
maatregelen zijn genomen om de veiligheid te 
verbeteren . 

Als je kijkt waar deze problemen voorkomen in het 
SADT schema van de Rembrant toren en de More toren 
zie je het volgende: 
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A B 

arbeictf 1 
vrechtwagen 

---, 
F 

&.::r ---J arbei 

r 
te verbeteren processen op 
de bouwplaats 

A. Gevelelementen worden vervaardigd in de 
fabriek. 

B. Gevelelementen worden getransporteerd naar 
bouwplaats. 

C. Gevelelementen worden getransporteerd naar 
verdiepingsvloer van het gebouw. 

D. Gevelelementen worden naar buiten 
getransporteerd. 

E. Gevelelementen worden naar montageplaats 
getransporteerd. 

F. Gevelelement wordt gemonteerd. 
G. Bevestiging en op maat stellenvan 

bevestigingspunten voor gevel elementen. 

Als je kijkt waar de problemen voorkomen in het SADT 
schema van de Kennedy toren zie je het volgende: 

A B 
~------, 

c I 
I 

arbeictf 1 L.:n---rJ arbeid 
vrachtwagen torenkr an 

te verbeteren processen op 
de bouwplaats 
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A. Gevelelementen warden vervaardigd in de 
fabriek. 

8 . Gevelelementen warden getransporteerd naar 
bouwplaats. 

C. Gevelelementen warden getransporteerd naar 
montageplaats aan het gebouw. 

D. Gevelelement wordt gemonteerd. 
E. 8evestiging en op ma at steffen van 

bevestigingspunten voor gevel elementen. 

In beide schema's zie je dat vanaf het moment dat de 
elementen geariveerd zijn op de bouwplaats de meeste 
problemen ontstaan. Vanaf dat moment moet er een 
torenkraan aan te pas komen om de elementen te 
verplaatsen, naar de montageplaats of naar een 
opslagplaats. Daarna moeten er allerlei verschillende 
handelingen worden uitgevoerd en wordt er gewerkt op 
hoogte en aan de rand van het gebouw. 

Voor al deze problemen zou je eigenlijk gebruik willen 
maken van robottechnieken. Dan zou het SADT schema 
er als volgt uit komen te zien. 

A. 

8. 

C. 

A B 

arbeidf l 
vrachtwagen 

c 

D Robottel niek 

Gevefelementen warden vervaardigd in 
fabriek. 
Geve/elementen warden getransporteerd 
bouwp/aats. 
Gevelelementen word en getransporteerd 
montageplaats en gemonteerd 
robottechniek. 

de 

naar 

naar 
door 

D. 8evestiging en op ma at steffen 
bevestigingspunten voor gevel elementen. 

Dus voor een ideale oplossing zou je de stappen waar 
de problemen optreden, zie het SADT schema, willen 
vervangen door robottechnieken. Zodat robottechnieken 
de functie van de torenkraan, het speciale materieel en 
de arbeiders kunnen overnemen en zo de problemen in 
een keer oplossen. Dit wordt dan een stap in het SADT 
schema. 

De startplaats van het montageproces zal dan zijn vanaf 
de begane grond op de bouwplaats, helemaal ideaal zou 
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zijn dat de elementen rechtstreeks vanaf de 
vrachtwagen zouden worden gemonteerd. 

A. Montage vanaf beganegrond 
B. Montage vanaf de vrachtwagen 

Figuur 33, schematische startpunt montageproces 
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HS toepassen van 
bij de montage 
elementen. 

robottechnologie 
van vliesgevel 

5.1. Hoe om te gaan met robottechno/ogie 
bij het monteren van vliesgevelelementen 

5.1.1 lnleiding 

Uit onderzoek is gebleken dat robottechnologie een 
meerwaarde kan zijn voorbij het monteren van 
vliesgevelelementen. Robottechnologieen kunnen een 
aantal problemen verhelpen die optreden bij het 
monteren van de elementen. Ze zijn bijvoorbeeld een 
oplossing voor het gevaarlijke werk dat de werknemers 
moeten verrichten op de rand van het gebouw en ze 
kunnen prima de repetitieve handeling van het monteren 
van de elementen uitvoeren. Daarnaast zijn ze uitmate 
geschikt voor de zware handelingen die uitgevoerd 
moeten warden door werknemers of materieel voor het 
plaatsen van de elementen. Maar hoe ga je om met het 
toepassen van robottechnieken bij de montage van 
vliesgevel elementen? 

5.1.2. Mogelijke op/ossingen voor het toepassen van 
robottechnieken bij het monteren van v/iesgeve/ 
elementen. 

Om een keuze te maken welke mogelijke oplossingen er 
zijn voor het toepassen van robottechnieken is dit 
schematisch uitgewerkt. Het blijkt dat er drie mogelijk 
oplossingsprincipes zijn. De robot staand op vaste 
positie beweegt het element via arm naar zijn positie, 
robot koppelt zich aan element en transporteert zichzelf 
en element naar juiste positie en de robot ge"lntegreerd 
in het element/gevel en gevel monteert zichzelf. 

Robot met arm 

E 
R 

Doormiddel van een arm wordt het element op de juiste 
positie gemanoeuvreerd en gemonteerd. 
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Robot aan element 

ER 

De robot zit vast aan het element en het element wordt 
dan door de robot naar de juiste positie getransporteerd 
en daar vervolgens gemonteerd. 

Robot geintegreerd in element 

E 

Het elementlgevel transporteert en monteert zichzelf 
naar en op de juiste positie. 

Het verschil tussen deze drie mogelijkheden is dat bij de 
mogelijkheden A en B een externe robot gebruikt wordt 
voor de montage en demontage. In voorbeeld C 
monteert het element zichzelf (interne robot). 

Bij mogelijkheden A en B zul je een externe robot 
moeten ontwikkelen, bij het voorbeeld van het integreren 
van de robot in het element is dit niet nodig hier 
integreer je de techniek van het verplaatsen en 
monteren in het element of te wel in de vliesgevel. 

Maar zou het mogelijk zijn om het element met 
eenvoudige technieken zelf monterend en demonterend 
te laten zijn? De voordelen hiervan zijn dat je geen 
externe robot hoeft te laten ontwikkelen en dat je bij de 
montage en demontage niet afhankelijk bent van een 
externe robot. Een nadeel is dat je voor elk element een 
aandrijfmotor nodig hebt om het element te verplaatsen. 
Maar je kunt deze aandrijfmotoren tijdens zijn 
levenscyclus weer gebruiken voor gebruikersfunctie van 
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het element, hierdoor kun je de aandrijfmotor functioneel 
uitgebreider toepassen. De techniek wordt een 
onderdeel van de gevel. 

5.1.3. Conc/usie 

Uit de analyse van hoe je robot technieken kunt 
toepassen bij het monteren van vliesgevel elementen zie 
je dat er drie mogelijkheden zijn die je weer kunt 
onderverdelen in twee groepen. De drie mogelijkheden 
zijn hierboven beschreven en daaruit kun je concluderen 
dat je de keuze hebt uit twee typen montage 
mogelijkheden. Namelijk het toepassen van een externe 
robot ( voorbeeld A en B) en het integreren van de robot 
technieken in het element ( voorbeeld C). 

5.2 het toepassen van technologie in 
vliesgevels 

Het toepassen van technologie in gevels wordt 
tegenwoordig op steeds grotere schaal gedaan. Dit komt 
omdat de technologie steeds geavanceerder wordt. 
Gevels, zoals de volgende voorbeelden, warden Active
Walls genoemd. De techniek wordt voor verschillende 
doeleinden toegepast, bijvoorbeeld zonwering, uitstraling 
etc. 

Figuur 34, gevel die steeds van uitstraling verandert [INT 
07] 

Het blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van het toepassen van technologie oak zijn weg 
gevonden heeft in de vliesgevelbouw. Men wil 
investeren in gevels die aanpasbaar zijn en 
veranderbaar zijn wat betreft uitstraling. 
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Figuur 35, zonregulatie door diafragma lnstituut de 
Monde Arabe [INT 07] 

Figuur 36, zonregulatie door diafragma lnstituut de 
Monde Arabe [INT 07] 
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H6 Bevindingen en conclusies 
onderzoek 

Uit hoofdstuk 3 "de vliesgevel" blijkt dat de zuivere 
elementengevel het meest geschikt is voor de montage 
doormiddel van robottechnieken, omdat het monteren 
van de elementengevel een eenvoudige en herhalende 
handeling is. 
Uit het onderzoek blijkt dat robottechnieken zeker een 
meerwaarde kunnen hebben op de bouw en dus voor de 
montage van de vliesgevelelementen. 
Robottechnologieen kunnen een oplossing zijn voor een 
aantal problemen die optreden. De voordelen van het 
toepassen van robottechnieken zijn dat ze uitermate 
geschikt zijn voor gevaarlijke werkzaamheden, 
bijvoorbeeld het verrichten van werkzaamheden op 
hoogte en/of aan de rand van het gebouw. Oak kunnen 
ze heel goed herhalende werkzaamheden verrichten, 
het monteren van de elementen. Daarnaast kunnen ze 
heel goed zware handelingen verrichten die anders door 
mensen of materieel gedaan zou moeten warden. 
Maar als je ervoor gekozen wordt robottechnieken toe te 
passen ontstaat er een volgende vraag. Op welke 
manier kunnen deze robottechnieken warden 
toegepast? 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat je bouwrobots zeker niet 
zomaar kunt vergelijken met industriele robots. Bij 
industriele robots gaat het product langs de robot en bij 
bouwrobots moet de robot langs het product. Dit heeft 
grate consequenties voor de bouwrobot. Dit betekend 
namelijk dat de robot zijn positie moet kunnen bepalen 
ten opzichte van het gebouw, hij moet transporteerbaar 
zijn en dat betekent dat hij niet te zwaar mag zijn om 
handelbaar te blijven. Bij de industriele robot blijkt wel 
dat afspraken over de montage positie en montage 
methode essentieel zijn voor succes bij het verbinden 
van verschillende componenten door de robot. 
In hoofdstuk 2 zie je tevens dat robots en 
robottechnieken op het moment vooral warden 
toegepast als een vervanging van een menselijke 
handeling en dat het product dat wordt gemonteerd 
doormiddel van robots niet of nauwelijks word 
aangepast. In hoofdstuk 2 zie je oak een aantal 
voorbeelden van bouwrobots waarbij dit gebeurt. Oak 
zie je hier dat soms kleine aanpassingen in of aan het 
product grate gevolgen kunnen hebben op de 
complexiteit van de robot en zijn mogelijkheden. Een 
betere afstemming op elkaar kan zeker een meerwaarde 
hebben. Daarnaast zorgt deze afstemming ervoor dat de 
robot niet zo zwaar hoeft te warden uitgevoerd en dat is 
weer een voordeel voor het toepassen van robots op de 
bouwplaats. Het gewicht van een robot is namelijk een 
grate belemmering voor het toepassen van robots en 
robottechnieken op de bouw. 
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In hoofdstuk 5 zien we dat we drie mogelijkheden 
hebben voor het toepassen van robottechnieken bij het 
monteren van vliesgevelelementen. De robot met arm, 
robot aan het element en de robot ge"fntegreerd in het 
element. De voordelen van het integreren van de robot 
in het element/ gevel ten opzichte van een externe robot 
zijn: 

• Er hoeft geen speciale robot ontwikkeld te 
warden voor het monteren en demonteren van 
de elementen. 

• Je bent niet afhankelijk voor het monteren en 
demonteren van een externe robot, met andere 
woorden je kunt de elementen ten alle tijden 
monteren of demonteren. 

Een nadeel van het integreren van robottechnieken in 
het element ten opzichte van externe robots, is dat je 
voor elk element een aandrijvingmotor nodig zult hebben 
en dat deze tijdens een groat gedeelte van zijn bestaan 
niet wordt gebruikt. Op het moment zie je steeds meer 
active-walls die veranderbaar en aanpasbaar zijn 
doormiddel van aandrijftechnieken. Bij de integratie van 
robottechnieken in het element zou je van deze gevel 
heel goed een active-wall kunnen maken, zodat je de 
aandrijvingmotor tijdens zijn levenscyclus kunt gebruiken 
voor de functie van active-wall. Hierdoor creeer je een 
zelfregulerende gevel. Een gevel die zichzelf monteert, 
onderhoud en wanneer nodig is demonteerd. 

levenscyclus robot gemlegreerd in vliesgevel 

montage gebru ikersfu nctie demontage 

vliesgevel + robot 

Om dit te optimaliseren moet je een vliesgevelsysteem 
ontwikkelen dat monteerbaar is vanaf de grand, zodat je 
geen gebruik meer hoeft te maken van de torenkraan op 
de bouwplaats. Dit zorgt voor een reductie van de 
werklast op de torenkraan. Om optimaal gebruik te 
kunnen maken van het monteren en demonteren van de 
elementen moet elk element ten aller tijden monteerbaar 
maar oak demonteerbaar zijn zonder dat de hele gevel 
moet warden afgebroken. Stel dat een element niet 
meer voldoet aan technische, visuele of gebruikerseisen, 
dan kan zonder veel moeite het element vervangen 
warden. Een ander voordeel hiervan is dat bij dit 
systeem de gevel oak in delen vervangbaar is. 
Bijvoorbeeld bij verandering van gebruiker op een 
verdiepingsvloer is het nu oak mogelijk om de gevel aan 
te passen aan de wensen van de nieuwe gebruiker. 
Hierdoor ontwikkel je een snel/ makkelijk vervangbare 
en aanpasbare gevel. En dit kan weer zorgen voor een 
flexibel/aanpasbaar gebouw. Oak als een van de 
elementen kapot gaat. 

Maar de vraag is: Is het mogelijk om een vliesgevel 
systeem te ontwikkelen die zelfmonterend en 
zelfdemonterend is vanaf de begane grand en waarbij 
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de aandrijfmotor in het element tijdens zijn levensduur 
gebruikt wordt voor gebruikersfuncties? Hierdoor zou 
een zelfregulerend vliesgevelsysteem ontstaan. Hiermee 
warden meteen de problemen opgelost die optreden bij 
de montage van vliesgevels.Het andere voordeel 
hiervan is dat je geen speciale externe montagerobot 
hoeft te ontwikkelen, waardoor er ook geen rekening 
meer hoeft te worden gehouden met de belemmeringen 
en consequenties van het toepassen van externe robots 
op de bouw. 

Het integreren van proces en product doormiddel van 
robottechnieken zou ervoor kunnen zorgen dat de 
belemmeringen van het toepassen van robottechnieken 
op de bouw verminderen. Tevens kan he! integreren van 
de robot in het product, zorgen voor een flexibel, 
aanpasbaar en demontabel gebouw. Hierdoor krijgt het 
toepassen van robottechnieken een meerwaarde en 
zouden ze meer tot hun recht kunnen komen in de 
bouw. 

Met deze doelstelling is de ontwerpopgave 
geformuleerd: 

Is het mogelijk om een vliesgevel te ontwikkelen die 
zichzelf monteert en demonteert en tijdens zijn 
levensduur zelfregulerend is en waarbij de 
aandrijftechnieken tijdens zijn levenscyclus gebruikt 
kunnen worden voor gebruikersfuncties en/of visuele 
uitstraling? 
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Deel Ill Uitwerking 

H7 Het ontwerp 

7.1. Programma van Eisen 

Uit de bevindingen en conclusies uit hoofdstuk 6, is de 
opdracht geformuleerd om een zelfmonterende en 
demonterende vliesgevel te ontwerpen, deze gevel zal 
opgebouwd warden uit elementen. De aandrijfmotor in 
de elementen zal tijdens de levensduur gebruikt wordt 
voor gebruikersfunctie. Om hier een ontwerp voor te 
maken is allereerst een programma van eisen opgesteld 
waaraan het ontwerp moet voldoen. Om het programma 
van eisen overzichtelijk te houden is deze opgesplitst in 
drie delen, de vliesgevel/ detaillering, transport element 
van en naar montage plaats en de montage van 
element. 

Het programma van eisen: 
V/iesgevel 

• Elementengevel 
• Elementen vervaardigd in fabriek 
• Montage klaar 
• Elementen opgebouwd uit een standaard frame, 

uiterlijk en opbouw veranderbaar 
• Wind en waterdicht 
• Mogelijkheid voor het demonteren en vervangen 

van ieder willekeurig element op een willekeurig 
moment. 

• Motor integreren, evt .gebruiken voor 
gebruikersfunctie. 

Uiterlijk Vliesgevel 
• Strak uiterlijk 
• Architectonisch aanpasbaar ( transparant, 

gesloten, etc) 

Transpott element naar montage plaatst 
• Element moet zelftranspotterend (zonder hulp 

van de mens of materieel) van en naar de 
montageplaats zijn 

• Zeff positie bepalen 
• Aandrijving in het element 
• Transpott vanaf de grand 
• Op ieder wi/lekeurig moment moet een 

wi/lekeurig element zichze/f kunnen demonteren 
en daarna weer kunnen monteren 
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Montage van element 
• Monteerbaar zonder dat er menselijke 

handelingen moeten warden verricht 
• Het kunnen afdragen van de krachten van de 

gevel ( eigen gewicht) en de krachten op de 
gevel ( wind, etc) aan de achterliggende 
constructie 

• Mogelijkheid om het element te demonteren, 
zonder dat de hele gevel of een gedeelte van de 
gevel hoeft te warden afgebroken 

• Modulaire montage methode zodat het 
monteren een herhaling wordt. 

• Eenvoudige montage methode 

7.2. Probleem analyse 

Van deze opgave is een probleemanalyse gemaakt, 
zodat duidelijk wordt wat voor problemen er zijn en voor 
welke problemen er oplossingen moeten worden 
gevonden. Kijkend naar het programma van eisen is de 
volgende analyse gemaakt. 

Transport 
Het element moet zich vanaf de begane grand verticaal 
naar boven transporteren en bij demontage weer naar 
beneden. Hoe zal het transport en positionering plaats 
vinden? Met andere woorden hoe transporteert het 
element zichzelf naar boven, hoe bepaald het element 
zijn positie op de gevel en hoe komt hij op de juiste 
plaats ierecht? 

Figuur 37, analyse transpott element 
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Bevestiqinq 
Hoe wordt het element verticaal gemonteerd aan de 
constructie, maar wel zo dat het ten alle tijden 
gedemonteerd kan warden. Tevens moet deze montage 
sterk genoeg zijn om alle krachten van het element en 
op het element te kunnen afgedragen aan de 
constructie. 

verdiepingsvloer 

aansluiting 
vhesgevelelement aan 
constructie 

-++--- vhesgevelelement 

Figuur 38, analyse bevestiging element 

Detaillering 
Hoe wordt de gevel wind-en waterdicht, maar ook weer 
zo gedetailleerd dat ieder willekeurig element op ieder 
willekeurig moment vervangen en gedemonteerd kan 
word en? 

vliesgevelelement 

wind en waterdichte 
afslulting blj aanslulting 
van de elementen 

Figuur 39, afsluiting element 

Zelfmonterend Vliesgevelsysteem 42 

7.2. Concept vorming 

Om een concept te creeren zijn de problemen die 
gesignaleerd zijn in de probleemanalysefase in 
verschillende morfologische schema· s geplaatst. Voor 
de problemen zijn daarna oplossingen gegenereerd, zie 
de uitwerkingen in het morfologisch schema (zie bijlage). 
Uit deze oplossingen is de oplossing/ het concept 
ontstaan die voldeed aan het programma van eisen. 

Op dit concept heb ik naderhand met een groepje 
medestudenten de SIT1

) methode toegepast. Dit om te 
kijken of het misschien mogelijk was om op dit 
bestaande concept betere varianten te bedenken 
waardoor het concept weer verbetert 

Met deze sessie die een ochtend heeft geduurd zijn een 
heleboel varianten gegenereerd. Veel oplossingen 
kwamen overeen met oplossingen die waren gegeneerd 
tijdens de concept fase. Om alle nieuwe varianten op 
een overzichtelijke manier te kunnen gebruiken zijn ze 
naast het oorspronkelijke concept in een morfologische 
schema geplaatst (zie bijlage). Daaruit zijn met het 
oorspronkelijke concept allerlei varianten bedacht. 
Daarna is er gekeken of er misschien betere en nieuwe 
concepten mogelijk waren voor het probleem. Het bleek 
na een aantal mogelijkheden geprobeerd te hebben dat 
er geen bruikbare/ betere oplossingen tussen zaten. 
Hieruit is de conclusie getrokken dat het concept degelijk 
in elkaar zit en goed genoeg is voor verder uitwerking. 

7.3. Concept 

Tijdens de conceptvorming is er een concept ontstaan, 
dit werkt als volgt: 

Als eerste warden op de onderste verdieping van het 
gebouw een rij vliesgevelelementen geplaatst 
doormiddel van een kraantje. Bij de eerste stap is er 
materieel en arbeid nodig maar omdat dit vanaf de grond 
gebeurd is het niet het grootste probleem. Er doen zich 
nag geen gevaarlijke situaties voor ( zoals werken op 
hoogte) en er hoeft geen gebruikt te warden gemaakt 
van de torenkraan. Dit kan gebeuren door een kraantje 
die op de vrachtwagen zit en zo rechtstreeks de 
elementen vanaf de vrachtwagen aan het gebouw 
monteert. 
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Figuur 40, onderste rij gemonteerd 

Figuur 41,doorsnede montage onderste rij 

Bij de tweede stap wordt aan de onderste rij elementen 
een nieuw element gehangen. Bij ieder element zitten 
aan de zijkant een geleidingsrail en een tandheugel. Elk 
element dat aan de onderste rij elementen gehangen 
wordt heeft aan beide kanten van het element twee paar 
uitstekende T- profielen. Deze T- profielen warden in de 
geleidingsrails geplaatst zodat het element naar de juiste 
positie gedwongen wordt. 
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Figuur 42, element wordt aan onderst rij elementen 
gehangen 

Aan de onderkant van het te plaatsen element zitten 
twee tandwielen die weer aansluiten op de tandheugel. 
In het element zit een motor die de tandwielen aandrijft. 
Tevens zit boven op ieder element een geleidingsstatief. 
Als het element in het onderste element is geplaatst en 
de T- profielen in de geleidingsrails zitten en de 
tandwielen op de tandheugel staan, dan wordt de motor 
aangezet en hierdoor gaat het tandwiel over de 
tandheugel lopen en zo transporteert het element 
zichzelf naar boven. 
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Figuur 43, element beweegt zich over ander element 
naar boven 

Op het moment dat de T- profielen boven het eerste 
element uitkomen worden ze verder geleid door de 
geleidingstatieven dat boven op het eerste element 
zitten. 

Figuur 44, T- profielen volgen het geleidingsstaitef 

Op een gegeven moment komt ook het tandwiel boven 
aan het element, omdat de tandheugel boven op het 
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element doorloopt naar de constructie toe volgt het 
tandwiel over de bovenkant van het element de 
tandheugel. De geleidingsstatieven boven op het 
element hebben ook een vrijheidrichting die kant op dus 
zo beweegt het hele element zich naar de constructie 
toe. 

Figuur 45,, element beweegt zich naar de constructie 
toe. 

Eenmaal aangekomen bij de constructie loopt het 
tandwiel op het montagestuk aan de constructie en stopt 
de motor. Hij komt tot stilstand. 
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Figuur 46,, element staat op montagestuk 

Daarna zal een arbeider het element aan de bovenkant 
en onderkant vastzetten en borgen. Zo zit het element 
op zijn plaats. 

Het volgende element dat geplaatst moet warden gaat in 
principe hetzelfde als het eerdere voorbeeld. Met als 
verschil dat het element bij het einde van het eerste 
element niet richting constructie beweegt maar de 
geleidingsrails van het tweede element volgt naar boven. 
De T- profielen van het bewegende element zijn over 
gegaan van de geleidingsrail van het eerste element 
naar de geleidingsrails van het tweede element. Bij de 
overgang van het tandwiel van het eerste element naar 
het tweede element zal het tandwiel met behulp van het 
tweede tandwiel niet de tandheugel van het eerste 
element volgen naar de constructie toe, maar zal hij 
overlopen op de tandheugel van het tweede element en 
zich zo verder naar boven transporteren. Eenmaal 
boven aangekomen zal het geleidingsstatief boven op 
het tweede element het derde element verder geleiden 
en zal het tandwiel zich op de tandheugel bovenop het 
element richting constructie bewegen. Daarna zal het op 
het montagestuk gaan staan en zal het vastgezet en 
geborgd kunnen warden. Dit principe geldt voor iedere 
verticale rij elementen. 
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Figuur 47 volgend element loopt over de reeds 
gemonteerde elementen 

Op het moment dat een element moet warden 
gedemonteerd, dan wordt het element losgekoppeld en 
begint de motor de andere kant op te draaien. Hierdoor 
draait het tandwiel oak de andere kant op en daardoor 
beweegt het element zich oak terug. Omdat het element 
nag in het geleidingsstatief zit houd deze het element 
nag steeds vast zodat hij niet omvalt. 
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Figuur 48 demonteren element 

Het tandwiel volgt de tandheugel terug naar de rand van 
het element, hier volgt het tandwiel de tandheugel naar 
beneden. Op dat moment zit het geleidingsstatief 
precies boven de geleidingsrails van het onderliggende 
element. Omdat het geleidingsstatief geblokkeerd wordt 
om verder te gaan blijft deze staan. Omdat het tandwiel 
naar beneden beweegt, volgen de T- profielen ook naar 
beneden en zullen ze in de geleidingsrail van het onder 
liggende element komen. Zo wordt het element naar 
beneden toe geleid. Omdat het element boven het 
element dat gedemonteerd wordt op de montagestukken 
staat zal hier niks mee gebeuren en zal het gewoon 
blijven staan. 
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Figuur 49 demonteren element 

Het plaatsen van een nieuw element op de plek waar 
een element moest worden vervangen gaat op dezelfde 
manier als het monteren van de gevel, met als verschil 
dat het nieuw te plaatsen element geen geleidingsstatief 
bovenop heeft, deze zit al in de gevel. 
Het element loopt over de tandheugels naar boven, 
wordt geleid door de geleidingsrails, eenmaal 
aangekomen op de lege plaats nemen de 
geleidingsstatieven op het element onder het te 
vervangen element, de geleiding over en volgt het 
tandwiel de tandheugel richting constructie. Zo kan ten 
alle tijden eenvoudig ieder willekeurig element warden 
vervangen. 
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Figuur 50 nieuw te plaatsen element 

De afsluiting tussen de elementen zal gaan doormiddel 
van een dubbele afsluiting. Omdat ieder element 
willekeurig moet kunnen worden vervangen zonder dat 
de hele gevel of een gedeelte van een gevel moet 
worden afgebroken, kunnen de elementen niet in elkaar 
grijpen. Er is gekozen voor de flap en twee halve bollen 
van rubber. De flap omdat ze mooi over elkaar heen 
vallen en hierdoor het water tegen kunnen houden, de 
twee halve bollen moeten zorgen voor de het winddicht 
maken van het element. Er is gekozen voor twee halve 
bollen omdat bij een eventuele maatafwijking deze toch 
nog goed kunnen aansluiten, als je een van de bollen 
iets naar voren of naar achteren verplaats heb je nog 
steeds een goede afsluiting. 
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luchtdichte afsluiting 

waterkering 

Figuur 51 wind en waterdichte afsluiting elementen 

De montage aan de bovenkant van het element zal 
doormiddel van een gesp gaan. Deze montage zit aan 
de bovenkant van de boven liggende vloer. De gesp trek 
het element naar het montagestuk toe en een pinnetje 
en gaatje zorgen ervoor dat het element op de juiste 
positie wordt gepositioneerd. 

staalplaat betonvloer 

/
montagest~~sp 

pin 
vliesgevel 

Figuur 52 bevestiging element aan constructie 
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7.4. Uitwerking Concept 

7.4.1.0pbouw standaard frame 

Om te laten zien dat het mogelijk is om met dit concept 
verschillende uiterlijkheden en gebruikersfuncties toe te 
passen, zullen er drie varianten met verschillende 
gebruikersfunctie en uiterlijk warden uitgewerkt. Deze 
varianten zullen warden opgebouwd op een standaard 
frame, zodat het concepU principe gelijk blijft. 
Er is gekozen voor de gebruikersfuncties van zonwering 
en afzuiging van lucht. Voor de zonwering wordt er een 
ontwerp gemaakt voor binnenzonwering en een ontwerp 
voor buitenzonwering. Bij de gebruikersfunctie van het 
afzuigen van lucht wordt een ontwerp gemaakt voor de 
mechanische afzuiging van de lucht in de spouw van 
een klimaatgevel. Voor deze drie varianten zijn natuurlijk 
oak weer honderden varianten mogelijk en oak 
verschillend architectonische varianten. Maar met deze 
varianten is het de bedoeling om te laten zien dat er 
verschillende mogelijkheden zijn. 

Tevens kan de geleidingsrail en de tandheugels aan de 
buitenkant van het element gebruikt warden voor een 
glazenwas installatie, zodat een externe 
gebruikersfunctie ontstaat. 

7.4.2. e/ektromotor 

Bij het detailleren van dit ontwerp is het belangrijk om te 
weten wat de grate van de elektromotor moet zijn. Om te 
kunnen bepalen welke motor je nodig hebt en hoe groat 
hij dan zal zijn, moet je eerst bepalen welke arbeid de 
aandrijfmotor moet verrichten. De grootste arbeid die de 
motor zal moeten verrichten zal zijn bij het monteren. 

Om dit te weten te komen moet je als eerste weten wat 
het gewicht van een element zal zijn. De gemiddelde 
massa van een element is 50 kg/m2 en die van de 
kennedy toren was 80- 85 kg/m2

• 

Bij dit project hebben de elementen de afmeting van: 

Breedte element = 1 .20 meter 
Hoogte element = 3.00 meter 

Dus de massa van het element is: 

M = 85x (b) x ( h) = 85x 1.2x 3.0 = 306 kg 

Dit betekent dat de zwaartekracht bij verticaal transport 
ervoor zorgt dat de motor een bepaalde kracht moet 
verrichten. Deze zwaartekracht is: 

Fz = 306 x 10 = 3060 N 
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Verder heeft het tandwiel die de krachten over moet 
dragen op de tandheugel een diameter van 0.1 meter, 
dus straal a = 0,05 m. Dus het moment (de torque) T dat 
de motor moet verrichten is: 

T = 0.05 x 3060 = 153 Nm 

Verder is het de bedoeling dat het element zich met een 
maximumsnelheid van 0.4 m/s beweegt over de gevel. 

v = 0.4 m/s => 24 m/min 

Verder is het van belang om te bepalen wat de 
omwentelingsnelheid van de elektromotor dan zou 
moeten zijn. Hiervoor gebruiken we de formule: 

n= snelheid I omtrek tandwiel 

dus de omwentelingssnelheid is: 

n= 24 I 0.314 = 76 rpm 

Dit geeft een vermogen van: 

P= 153 x 76 = 1.2 kW 

Met deze gegevens heb ik contact gezocht met het 
bedrijf Lenze, specialist in elektromotoren en reductoren, 
met de vraag: Wat is de kleinst mogelijke elektromotor 
met deze capaciteiten. Na overleg met dit bedrijf over de 
toepassing van de motor en zijn nodige vermogen zijn 
we tot de conclusie gekomen om hiervoor een Servo 
elektromotor te gebruiken. Het voordeel een Servo
elektromotor is dat het een intelligent systeem is, de 
motor kun je via een controlpanel programmeren. Met 
deze motor kun je aangeven hoeveel omwentelingen hij 
moet maken en als hij dat bereikt heeft stopt hij, hierdoor 
kun je de Servomotor een bepaalde afstand laten 
afleggen. Zo kun je de Servomotor oak programmeren 
wat betreft de snelheid waarmee hij het traject zal 
afleggen en het is zelfs mogelijk dat hij tijdens het traject 
van snelheid verandert op een van tevoren bepaalde 
plaats/ tijdstip. Dit komt mooi van pas als bijvoorbeeld 
het element dat gemonteerd wordt moet wisselen van 
het ene geleidingsrail naar de volgende geleidingsrail, 
op dat moment kan de Servomotor langzamer gaan 
lopen en heeft het element meer tijd om zijn positie te 
zoeken. Tevens kan op een Servomotor een rem 
warden gemonteerd zodat het element tot stilstand kan 
komen. Dit heb je nodig als het element op de juiste 
positie is aangekomen. Een ander voordeel is dat de 
Servomotor relatief licht is ten opzichte van ander 
elektromotoren. 
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Het type Servomotor dat wordt gebruikt is: 

GPA02-26-VAK12HN15 

Deze motor met reductor heeft: 
een Torque ( moment) van 153 Nm 
een toerental van max 94 rpm 
een vermogen van 1.5 kW 
een gewicht van 18 kg 

Met de afmetingen: 
120mm x 120mm x 400mm (bx h x I) 

Deze motor is een permanentmagneet en dat betekent 
als het nodig is hij zijn vermogen voor een korte periode 
met een factor 4 kan verhogen. 

• 

Figuur 53, voorbeeld van een Servomotor {INT 07] 

7.4.2. Het montagestuk 

Vliesgevels kunnen vrij maatnauwkeurig gefabriceerd en 
gemonteerd warden. Bij vliesgevels zijn de 
maatafwijkingen vrij laag. Dit in verschil met 
constructies van gebouwen. Deze hebben over het 
algemeen een veel grotere maatafwijking. Omdat de 
vliesgevel aan de constructie bevestigt moet warden 
betekend dat dit verschil moet warden opgevangen. Dit 
zal moeten gebeuren in de montagestukken. Het 
montagestuk zal daarom 6 vrijheidsgraden moeten 
hebben. Of te wel het montagestuk moet verplaatsbaar 
zijn in de x, y, z. richting en roteerbaar om de x-as, y-as 
en z-as. 
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Figuur 54 vrijheidsgraden 

Er zijn 6 vrijheidsgraden nodig omdat de elementen 
rusten op een vlak en omdat de geleidingsprofielen in dit 
vlak schuiven. Als je deze 6 vrijheidsgraden niet zou 
hebben zou het kunnen voorkomen dat de 
geleidingsrails van de geleidingsstatieven in de 
elementen niet loodrecht komen te staan op de 
geleidingsrails van de geleidingsstatieven in het 
montagestuk, waardoor de geleidingsstatieven vast 
zouden !open. De oplossing die hiervoor gevonden is 
werkt als volgt:: 

De vrijheidsrichting in de x-as komt doorstand door de 
slopgaten in de onderste stalenplaat en de rails onder de 
stalen plaat. Hieruit steekt een bout. 

Figuur 55, onderste staalplaat 

De vrijheidsrichting in de z-as komt tot stand doormiddel 
van vulplaatjes die op de onderste stalen plaat warden 
gelegd. Tevens kunnen deze vulplaatjes zorgen voor 
een rotatie om de y-as. Leg aan de ene kant meer of 
minder vulplaatjes dan aan de andere kant. 
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Figuur 56, vulplaatjes op de onderste plaat 

Boven op de vulplaatjes wordt het tweede stuk van het 
montagestuk bevestigd, aan de zijkanten zitten twee 
slopgaten in de y-richting . Hierdoor krijg je de 
vrijheidsgraad in de y-as. Door deze slopgaten steekt de 
bout. De binnenkant van deze slopgaten is gekarteld, 
om de bout plaats je een blokje dat aan de buitenkant 
ook gekarteld is en die schuif je in het gekartelde 
slopgat. Dit wordt afgesloten met een plaatje en 
aangedraaid met een bout. Door deze constructie kan 
het montagestuk grotere krachten opnemen in de y
richting en heb je minder kans dat op het moment dat 
het montagestuk is bevestigd deze alsnog gaat 
verschuiven als er krachten in deze richting warden 
uitgeoefend. Dit is namelijk een richting waar grate 
krachten op warden uitgeoefend, denk bijvoorbeeld aan 
de windkracht op de gevel. 

Figuur 57, slobgaten in de richting van de y-as 

Zoals je kunt zien op het plaatje zit op het montagestuk 
een scharnier. Hierdoor kan het bovenste stuk van het 
tweede stuk van het montage stuk draaien om de x-as. 
Deze rotatie is te regelen met de bout aan de achterkant 
van het montagestuk. 
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Figuur 58, het montagestuk gemonteerd en gesteld 

Voor de rotatie om de z-as zal met maatcorrecties 
warden gewerkt. Op het moment dat het nodig is om een 
correctie om de z-as te doen en dit niet mogelijk is met 
de slobgaten in de y-as dan wordt er een bovenstuk 
geplaatst waarin die correctie is verwerkt. Dus dat 
betekent dat je verschillende bovenstukken hebt met 
verschillende correcties om de z-as. 

7.4.3. detaillering geve/element 

Bij de detaillering is er geprobeerd om een zo strak 
mogelijk uiterlijk te creeren . Daarnaast is geprobeerd 
om de aansluiting tussen de elementen ook zo strak 
mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat de tandheugel en 
de geleidingsrails zodicht mogelijk naast elkaar moeten 
liggen. Daarnaast moet ervoor gezorgd warden dat de 
gevel goed isoleert, dus geen koudebrug. 

Er is voor gekozen om de boven en onderkant van het 
element schuin te laten zijn , dit om te zorgen dat de 
hoek van de tandheugel waarover het tandwiel moet 
lopen kleiner wordt zodat het tandwiel makkelijker over 
de tandheugel kan lopen. De schuine bovenkant zorgt er 
tevens voor dat de geleidingsstatief boven op het 
element altijd op de juiste positie wordt gedrukt door de 
zwaartekracht. Hierdoor zit de geleidingstatief altijd recht 
boven de geleidingsrails in het element. 

7.5.4. tekeningen 

De tekeningen en de detaillering van deze drie 
concepten kun je vinden in de bijlage. 
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7.5. Toetsing ontwerp aan Programma van 
Eisen 

Dan is natuurlijk nu de vraag; voldoet het ontwerp aan 
het programma van eisen dat van tevoren voor dit 
ontwerp is geformuleerd? 

Het ontwerp voldoet bijna aan alle eisen maar op een 
punt voldoet het niet. Dit is namelijk het punt dat het 
monteerbaar moet zijn zonder dat er menselijke 
handelingen moeten worden verricht. Bij de montage 
van het element zal er als nog een menselijke handeling 
moeten worden verricht en wel het monteren van de 
bovenkant van alle elementen. De bovenkant wordt 
gemonteerd doormiddel van een gesp, die het element 
naar de constructie toetrekt en door een pinnetje aan het 
element en een gaatje in het montagestuk op de juiste 
positie wordt gemanoeuvreerd. 

Daarnaast zijn er bij een aantal punten nog een aantal 
vraagtekens of het voldoet aan het programma van 
eisen. Bijvoorbeeld het wind en waterdicht afsluiten van 
de gevel. Het principe dat hier wordt toegepast is een 
nieuw concept dat nog niet getoetst is. Dus om zeker te 
weten of deze gevel wind en waterdicht is zal dit moeten 
worden getest. 

De eis dat het zelf transporteerbaar moet zijn zonder 
tussen komst van de mens, dat de nieuw te plaatsen 
gevel over de tandheugel van andere elementen loopt 
en wordt geleid door de T -profielen en geleidingsrails, is 
ook een nieuw concept en zal dus ook moeten worden 
getest of het concept zich inderdaad zo gedraagt zoals 
nu wordt verondersteld. 

Voor de rest van de punten voldoet het ontwerp aan het 
programma van eisen. De gevel bestaat uit elementen 
die vervaardigd worden in een fabriek, dus als ze de 
fabriek verlaten zijn ze klaar om gemonteerd te worden. 
De drie ontwerp varianten laten zien dat ieder element 
opgebouwd is op een standaardframe en dat er op dit 
standaard frame de nodige variatie mogelijk is betreft de 
gebruikersfunctie, uiterlijk en architectonische uitstraling. 
De montage, het bevestigen, aan de constructie zal elke 
keer via dezelfde methode worden gedaan en 
doormiddel van deze bevestiging zullen alle krachten 
van de gevel en op de gevel worden afgedragen aan de 
constructie. Doordat ieder element op een montagestuk 
staat in is het mogelijk om ieder element op een 
willekeurig tijdstip te demonteren en te vervangen 
zonder dat er een gedeelte van de gevel zou moeten 
worden afgebroken. De motor die is ge'lntegreerd in de 
elementen zal voor de aandrijving zorgen. Deze motor 
wordt tijdens de levenscyclus van het element gebruikt 
voor gebruikers functies. Er zijn verschillende 
gebruikersfunctie mogelijk, zie de varianten. De montage 
zal in dit concept vanaf de grond plaats vinden. 
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Het blijkt dat het ontwerp aan de meeste punten voldoet 
aan het programma van eisen. Op een punt is dit niet 
het geval, het zelfstandig monteren zonder dat er 
menselijke handelingen moeten warden verricht, hier 
moet bij de montage de mens toch nag een handel ing 
verrichten. Daarnaast zijn er een paar punten die getest 
moet warden of het inderdaad voldoet aan het 
programma van eisen . Maar aan de meeste punten 
voldoet het ontwerp. 
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HS Reflectie 

8.1. Voldoet het eindresultaat aan de 
doelste/ling? 

8. 1. 1. lnleiding 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of het 
eindresultaat voldoet aan de doelstelling moeten we 
teruggaan naar de doelstelling. De doelstelling waarmee 
dit project is begonnen was: 

" het ontwikkelen van een vliesgevelelementen systeem 
dat monteerbaar en demonteerbaar is doormiddel van 
robottechnieken op de bouw." 

Deze doelstelling kwam tot stand nadat er een aantal 
problemen waren gesignaleerd bij de montage van 
vliesgevelelementen op de bouw en dat 
robottechnieken hiervoor misschien een oplossing kon 
zijn. 

8.1.2. Toetsen van het eindresultaat aan de 
doelstelling 

Om het eindresultaat te toetsen gaan we kijken of het 
eindresultaat een oplossingen geeft voor de problemen 
die zijn gesignaleerd. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden nog eerst even 
de problemen die zijn gesignaleerd. 

• De condities bij het monteren en demonteren 
van vliesgevelelementen zijn onveilig en 
arbeidsonvriendelijk. 

• Klimaatcondities ( b.v. wind, regen, sneeuw etc) 
zorgen voor vertragingen bij het monteren van 
de vliesgevel. 

• Bij hoogbouw is bij het monteren van elementen 
van een vliesgevel altijd een bouwkraan nodig. 
(wat weer tijd en geld kost) 

• Het wordt steeds moeilijker om arbeiders te 
vinden die op de bouwplaats willen of kunnen 
werken. 

Daarnaast is waargenomen dat de levensduur van 
vliesgevels steeds korter wordt. 

• Vliesgevels worden tegenwoordig steeds vaker 
en sneller vervangen omdat ze niet meer 
voldoen aan de technische en visuele eisen die 
aan de vliesgevel zijn gesteld. 
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Dus de vraag is: " Is het eindresultaat een oplossing 
voor de problemen die zijn gesignaleerd bij de montage 
van vliesgevels?" 

Het eerste probleem, de condities bij het monteren en 
demonteren van vliesgevel elementen zijn onveilig en 
arbeidsonvriendelijk. Het ontwerp lost voor een groot 
gedeelte deze problemen op, maar niet alles. In dit 
ontwerp hoeven de arbeiders geen zware of lastige 
handelingen meer uit te voeren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het draaien en geleiden van elementen 
naar buiten en/of het positioneren op van de elementen 
op de juiste positie. In dit ontwerp zal dit geheel 
automatisch verlopen. Maar bij dit ontwerp zal er wel 
altijd een arbeider nodig zijn voor een controlerende 
functie. lemand die ingrijpt als het mis gaat. Tevens zal 
deze persoon ook de bovenkant van het element 
moeten bevestigen aan het montagestuk. Dit zijn geen 
zware werkzaamheden, hij moet het element met een 
gesp aan het montagestuk vastzetten, maar dit moet wel 
gebeuren aan de rand van het gebouw. Daarnaast zal 
de arbeider de externe stroom voorziening moeten los 
koppelen. Met ander woorden dit ontwerp lost de grote 
problemen op maar er blijven een paar kleine 
probleempjes over. 

Het tweede punt, klimaatcondities zorgen voor 
vertragingen. Doormiddel van het geleiden van de 
elementen die gemonteerd worden zal de vertraging die 
wordt veroorzaakt door de wind verminderen. Omdat de 
elementen geleid/ vastgehouden worden heeft de wind 
minder invloed op de elementen, hierdoor kan bij een 
hogere windsnelheid nog gemonteerd worden. Hierbij 
zal wel een maximum zijn, bij een bepaalde windkracht 
zal dit ook niet meer gaan. Tevens moet je kijken welke 
krachten de aandrijfmotor aan kan. Regen, sneeuw, etc, 
zullen op dit systeem geen invloed hebben. 
Conclusie, het ontwerp zorgt ervoor dat er onder 
zwaardere weersomstandigheden !anger kan worden 
doorgewerkt, maar lost het probleem niet geheel op. 

Bij het derde punt, de montage van vliesgevelelementen 
is altijd een bouwkraan nodig, wordt het probleem wel 
geheel opgelost. Bij dit ontwerp hoeft geen gebruik meer 
te worden gemaakt van een bouwkraan en deze kan 
hierdoor tijdens het monteren van vliesgevelelementen 
gebruikt worden voor andere werkzaamheden. Dit 
scheelt weer tijd op de planning en dus in kosten. Teven 
heb je bij de demontage geen bouwkraan nodig, 
hierdoor kan de gevel/ een element makkelijker, 
snelleren op ieder moment worden vervangen. 

Het vierde punt, dat het steeds moeilijker wordt om 
arbeiders te vinden die op de bouwplaats willen of 
kunnen werken en waarbij robottechnieken en 
vervangingen zouden kunnen wezen, is voor een groot 
gedeelte gehaald. Bij het monteren van het element heb 

Afstudeerverslag Pascal Schrijver 



nu minder arbeiders nodig dan eerst. De enige arbeider 
die je nag nodig hebt is diegene de het proces 
controleert en het element aan de bovenkan en 
onderkant monteert. 

Het laatste punt, dat de levensduur van vliesgevels 
steeds korter wordt en robottechnieken er misschien 
voor kunnen zorgen dat de gevel makkelijker en sneller 
vervangen kunnen warden, is zeker gehaald. Met dit 
ontwerp wordt het een stuk eenvoudiger om een gevel te 
vervangen/ of een element te vervangen, dit is zelfs 
mogelijk zonder dat de gehele of gedeelte van de gevel 
moet warden afgebroken. 

8.1.3.de Conclusie 

Voor een groat gedeelte zorgt het eindresultaat voor een 
oplossing van de problemen die zijn gesignaleerd. De 
doelstelling is globaal zeker gehaald maar is niet tot de 
puntjes door gevoerd . 

8.2. Haalbaarheid van het eindresultaat 

8.2.1. /nleiding 

Om dit eindproduct te testen op zijn haalbaarheid zijn er 
verschillende partijen gevraagd of zij een reflectie wilden 
geven op dit ontwerp. Voor deze reflectie zijn een 
elektromotor fabrikant, een gevelbouwer en het 
kenniscentrum Gevelbouw benaderd. 

8.2.2. Elektromotor fabrikant Lenze 

De Lenze-groep is een internationaal werkende 
onderneming met meer dan 50 jaar ervaring in de 
aandrijftechniek. Wereldwijd hebben zij ongeveer 3000 
medewerkers in dienst waarmee Lenze tot de 
marktleiders van aandrijftechniek en automatisering 
behoort. Vermogenstechniek en gelijkstroommotoren, 
frequentieomvormers, servotechniek, motorreductoren, 
koppelingen en remmen warden bij Lenze 
geproduceerd in moderne serieproductie. 
Automatiseringsoplossingen, installatiebouw, service en 
verbindingstechniek behoren tevens tot hun assortiment. 
Er is gesproken met dhr. Marcel Toonen. 

In overleg met deze firma leek het goed mogelijk om een 
elektromotor te integreren in een vliesgevelelement. Dit 
is de servomotor geworden. Zoals te zien is in de 
uitwerking voldoet deze aan de gestelde eisen en past 
in het element. Het nadeel van deze elektromotor is wel 
dat er krachtstroom nodig is. De stroom zal aangevoerd 
moeten warden door een kabel, die weer aan en af 
gekoppeld moet kunnen warden of er moet voor elk 
element een speciale aansluiting warden gemaakt. 
Tevens zal er op de bouwplaats een aggregaat 
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aanwezig moeten zijn of in het gebouw zal een 
krachtstroom voorziening moeten zitten . De mogelijkheid 
om een 12 of 24 Volt elektromotor op accu toe te passen 
voor de aandrijving is helaas nag niet mogelijk volgens 
deze firma. Deze servomotoren die nu warden toegepast 
zijn goed programeerbaar en ze zijn goed in te stellen, 
het aantal omwentelingen en zijn snelheid. Met deze 
motor is het tevens mogelijk om de snelheid op 
voorgeprogrammeerde stukken aan te passen, ideaal 
voor bij de overgangen van het ene element naar het 
andere element. Volgens deze firma is het zeker 
mogelijk om een elektromotor toe te passen voor de 
aandrijving en deze in te passen in het element, 
daarmee wel rekening houdend dat er krachtstroom 
nodig is voor de aandrijving. De aandrijving is tevens 
goed programeerbaar. Op de vraag of het rendabel is 
om een elektromotor toe te passen in elk element, was 
het antwoord negatief. De kosten van z'n elektromotor 
zijn ongeveer z'n 3000 euro per motor. Zij gaven de 
suggestie om de motor demontabel te maken, zodat je 
de motor voor meerdere elementen kunt gebruiken. Het 
zou mogelijk kunnen zijn een aantal motoren te 
gebruiken om ervoor te zorgen dat het proces sneller 
verloopt. Een nadeel van dit systeem is wel dat elke keer 
als het element is gemonteerd de motor eruit moet 
warden gehaald en naar beneden moet warden 
getransporteerd. De motor weegt 18 kg dus dit is 
mogelijk. 
Bij een demontabele motor en bij een goede oplossing 
van de stroomaanvoer ziet deze firma zeker de 
voordelen van dit systeem, zeker als de motoren bij 
meerdere projecten kan warden gebruikt. Op het 
moment dat je een 12 of 24 Volt elektromotor met accu 
kunt gebruiken voor de aandrijving komt dit concept wel 
veel beter tot zijn recht. Er moet wel warden 
aangegeven dat deze firma weinig tot geen ervaring 
heeft met het bouwproces. 

8.2.3. Permasteelisa 

Permasteelisa Central Europe B.V. is een zelfstandig 
onderdeel van de wereldmarktleider Permasteelisa en is 
gespecialiseerd in actuele en innovatieve 
geveloplossingen. Zij streven ernaar toonaangevend te 
zijn en te blijven door steeds de nieuwste technologische 
ontwikkelingen toe te passen in hoogwaardige 
gevelarchitectuur. Hierbij moet warden gedacht aan 
klimaatgevels, tweede-huidgevels, vliesgevels en 
bijzondere dakconstructies. 
Er is gesproken met dhr. Pim Leenders. 

Een van de pluspunten van dit concept vond 
Permasteelisa het geleid naar boven transporteren, 
zodat de wind bijna geen invloed meer heeft op het 
montageproces. Zeker bij hoogbouw projecten zal 
hiermee veel winst kunnen warden behaald. Wei zien zij 
het naar boven transporteren gebeuren doormiddel van 
een kraantje dat een aantal verdiepingen boven het te 
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monteren element staat. Dit betekent dat zij de 
noodzaak van het plaatsen van de motor in het element 
niet zo zien. Op het argument dat doordat de motor in 
het element zit de gevel een stuk sneller en makkelijker 
vervangbaar wordt. hadden zij als commentaar dat de 
markt niet om dit soort gevels vraagt. Dit zal pas 
toegepast worden op het moment dat een architect en 
opdrachtgever een bepaalde visie hebben over het 
gebouw, dat het makkelijk en snel aanpasbaar moet 
kunnen zijn. Dan zou misschien een soort systeem als 
dit worden toegepast. Tevens moet er bij dit systeem 
worden gekeken of het ook zal werken bij niet rechte 
gevels. Of de afdichtingen voldoende wind en waterdicht 
zijn, dit kunnen nog wel eens kritieke punten zijn en 
zeker bij de aansluiting van de tandheugel. Deze is op 
papier wind en waterdicht maar er zal zeker gekeken 
moeten worden of dit ook werkelijk het geval zal zijn. 
Door het gebruik van de geleidingsstatieven word het 
element gemakkelijk en snel op de juiste plaats 
getransporteerd en gemonteerd. Qua kosten besparing 
is het wel jammer dat je voor elk element twee statieven 
nodig hebt en qua esthetica is het jammer dat deze 
daarna nog weggewerkt moeten worden. 
Permasteelisa ziet het systeem al een interessant 
concept ( het integreren van de aandrijving en 
positionering in het element) maar verwacht niet dat het 
in de bouw toegepast zal worden en zeker niet omdat de 
gevel hierdoor waarschijnlijk twee keer zo duur wordt. 
Dit soort concepten zullen alleen eventueel worden 
ontwikkeld als een architect of opdrachtgever de visie 
van het aanpasbaar bouwen voor ogen heeft. 

8.2.4. VMRG 

De VMRG is een brancheorganisatie die, als 
branchecentrum, als kenniscentrum en als 
voorlichtingscentrum, streeft naar de versterking van de 
positie van de gevelbouwbedrijven, hun diensten en 
producten en naar continue processen, productie
innovatie in de markt. Zij doet dit door: 
- belangenbehartiging 
- scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht 
- voorlichting en promotie 
- beheer van het VMRG-Keurmerk. 
Bij VMRG is er gesproken met dhr. Harm van Dartel. 

Volgens VMRG is het een heel interessant en innovatief 
systeem. Wei zetten zij vraagtekens bij de technische 
werking en uitwerking. Zou de geleiding zich precies zo 
gedragen als voorspelt en zou de wind en 
waterafdichting voldoen aan de eisen? Dit zou moeten 
worden onderzocht. 

Het idee om de aandrijftechniek te gebruiken voor de 
gebruikersfuncties en die gebruikersfuncties in de gevel 
te verwerken werd als positief ervaren. Er zijn al 
meerdere onderzoeken verricht om installaties te 
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integreren in de gevel.De flexibiliteit van de gevel zien ze 
als een groot pluspunt. Op het moment dat de gevel 
makkelijk te vervangen is zal deze ook eerder vervangen 
worden en hierdoor zal de gebruiker de gevel sneller 
aanpassen aan zijn wensen. Of de veronderstelde 
meerwaarden van dit systeem, bijvoorbeeld dat het 
goedkoper is dan het monteren met een bouwkraan, ook 
bewaarheid worden, zal moeten worden onderzocht en 
getoetst. 

8.2.5. Conc/usie 

De haalbaarheid van het systeem is nog niet bewezen, 
dit zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het is wel 
aan te bevelen om verder onderzoek te verrichten naar 
dit concept en het verder uit te werken. Dit concept heeft 
de potentie een oplossing te zijn voor de problemen die 
optreden bij het monteren en demonteren van 
vliesgevels. Ook geeft dit concept een visie op het 
toepassen van robots en robottechnieken op de 
bouwplaats en zou deze visie ervoor kunnen zorgen dat 
er meer gebruik gemaakt wordt van robottechnieken op 
de bouwplaats. Deze visie kan ook een oplossing bieden 
voor de problemen die optreden bij het toepassen van 
robots en robottechnieken op de bouw. Daarnaast zorgt 
de integratie van de aandrijftechniek met de 
gebruikersfuncties en de flexibiliteit en aanpasbaarheid 
van de gevel voor een toegevoegde waarde van de 
gevelvoorhetgebouw. 
Dit concept komt nog meer tot zijn recht op het moment 
dat de aandrijfmotor techniek zover is dat de aandrijving 
van het element gedaan kan worden door een lichte en 
kleine elektromotor op accu. 

8.3. Aanbevelingen 

Het ontwerp wat hier is gepresenteerd is een concept 
ontwerp, dit betekent dat er bij eventuele verdere 
uitwerking van dit ontwerp er zeker zal moeten worden 
getest of dit concept ook in de praktijk werkt. Bij verdere 
uitwerking zal er speciale aandacht moeten worden 
besteed aan de dichting tussen de elementen, het 
geleidingsprincipe in de elementen en geleidingstatief en 
de aandrijving van het tandwiel op de tandheugel. 
Bij de dichting tussen de elementen zal moeten worden 
getest of deze voldoet aan de eisen van wind en 
waterdichtheid en er zal ook gekeken moeten worden 
hoe deze dichting zich in de loop der tijd zal houden. 
De geleiding van de geleidingsrails en het statief zal 
moeten worden getest. Er zal bekeken moeten worden 
of de geleiding zich inderdaad zo gedraagt als voorspeld 
en of hij niet schrankt of vastloopt. Er moet genoeg maar 
ook weer niet te veel speling zitten tussen de rails en T
profiel. 
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Waar oak zeker naar moet warden gekeken is of de 
krachten van het tandwiel oak goed en efficient warden 
afgedragen op de tandheugel. 
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SADT-Schema Rembrandt Toren 

Gevelelementen warden vervaardigd in 
de fabriek 

.11\ 

Fabriek 

Gevelelement wordt naar buiten 
getransporteerd 

Aroeid I 
speciaal werktuig A 

./\ 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbeid I 
Vrachtwagen 

Gevelelement word naar 
montageplaats getransporteerd 

Torenkraan 

/\ 

Gevelelement wordt getransporteerd 
naar verdiepingsvloer van het gebouw 

Arbeid I 
Torenkraan 

Gevelelement wordt gemonteerd 
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SADT-Schema Rembrandt Toren 

Gevelelementen worden vervaardigd in 
de fabriek 

AffieJ 
" 

Fabriek 

-
Gevelelement wordt naar buiten 

..... getransporteerd 
, 

zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

speciaal werktuig A 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

-

, 

Gevelelementen worden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbekl I 
I j\ 

Vrachtwagen 

I Gevelelement word naar 
montageplaats getransporteerd 

Torenkraan 

1-----1 
Gevelelement wordt getransporteerd 

-+ naar verdiepingsvloer van het gebouw 

L J 
Arj 

I j\ 

~ ~ 
Torenkraan 

l I l Gevelelement wordt gemonteerd 

te verbeteren processen op de bouwplaats 
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SADT-Schema More Toren 

Gevelelementen warden vervaardigd in 
de fabriek 

Fabriek 

Geveletement wordt naar buiten 
getransporteerd 

Arbeid I 

zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

speciaal werktuig A 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbeid I 
Vrachtwagen 

Gevelelement wordt naar 
montageplaats getransporteerd 

Torenkraan 

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar verdiepingsvloer 
van het gebouw 

Torenkraan 

Gevelelement wordt gemonteerd 

Arbeid I 
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SADT-Schema More Toren 

Gevelelementen warden vervaardigd in 
de fabriek 

ArbJ 

I\ 

Fabriek 

-
Gevelelement wordt naar buiten 

.... getransporteerd 
/ 

zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

speciaal werktuig A 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

, 

-

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arb~dl ReJ 
I\ 

Vrachtwagen 

I Gevelelement wordt naar 
montageplaats getransporteerd 

Torenkraan 

1....----------.l 
Gevelelementen warden 

-+ 
L 

l 

getransporteerd naar verdiepingsvloer 
van het gebouw 

J 
Aj 

1r--. 

~ ~ 
Torenkraan 

I l 
Gevelelement wordt gemonteerd r 
- Ar:t---J 

te verbeteren processen op de bouwplaats 
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SADT-Schema Kennedy Toren 

Gevelelementen worden vervaardigd in 
de fabriek 

zelfmonterend V/iesgevelsysteem 

Fabriek 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

Gevelelementen worden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbeid I 11\ 

Vrachtwagen 

Gevelelement wordt gemonteerd 

Gevelelement wordt getransporteerd 
naar montageplaats aan het gebouw 

Arbeid I 
Torenkraan 
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SADT-Schema Kennedy Toren 

Gevelelementen warden vervaardigd in 
de fabriek 

zelfmonterend Vliesgevelsysteem 

Fabriek 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbeid I 
Vrachtwagen 

1--------.l 
Gevelelement wordt getransporteerd 

~ naar montageplaats aan het gebouw 

II\ J 
--+-

I l 
Gevelelement wordt gemonteerd r ..... , 

..... 

l J Arb~df- ~ ~ 

te verbeteren processen op de bouwplaats 
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SADT-Schema nieuw systeem 

Gevelelementen warden vervaardigd in 
de fabriek 

ze/fmonterend V/iesgevelsysteem 

Fabriek 

Bevestigen en op maat stellen van 
bevestigingspunten voor de 
gevelelementen 

Gevelelementen warden 
getransporteerd naar bouwplaats 

Arbeid I 
I\ 

Vrachtwagen 

Gevelelementen warden 
getransporteerd (naar montage plaats) 
en gemonteerd door robottechnieken 

Robottechnieken I 
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Morfologisch schema 

transporteren element 
naar de juiste positie, 
positiebepalen 

transporteren element 
naar de juiste positie, 
aandrijving 

verticaal transporteren 
naar de constructie 

stabiliteit op het moment 
dat het verticaal naar de 
constructie beweegt 

bevestiging aan 
constructie 

detaillering, wind en 
waterdicht afsluiten 

A 
eleiding door magnetlsche velden 

+- -f-
-1- +-
-f- +-

andwiel loop! over landheugel 

tandwiel loop! over landheugel 

ordt vast gehouden door andere 

elem3I de omleOOml 

out en schroefdraad 

itschuivend plaat 

::~ .. 
___ :1~[ -

B 
geleiding door rails, rails aan voorkant 
element 

met slappen over gevel 

trekt zichzelf naar de construclie toe 

= 

word! vast gehouden door andere 
elementen, element aan de zijkant 

haak die pin naar construclie toe trekt 

halve bollen 

c 
geleic'ing door rails.rails in de zijkant van 
het el<3ment 

montagesluk lrekt element naar 

OOMI~~ 

slatiei 

ii 
gesp 

opblaabaar ballon 

D 
geleiding door rails,rails gemonteerd 
aan achter!iggende constructie 

niel nodig 

E 
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Morfologisch schema na SIT-sessie 

transporteren element 
naar de juiste positie, 
positiebepalen 

transporteren element 
naar de juiste positie, 
aandrijving 

verticaal transporteren 
naar de constructie 

stabiliteit op het moment 
dat het verticaal naar de 
constructie beweegt 

bevestiging aan 
constructie 

detaillering, wind en 
waterdicht afsluiten 

Cance t 
eleiding door rails, rails aan voorkant 

element 

tandwiel loopt over tandheugel 

b 
tandwiel loopt over tandheugel 

esp 

alve bollen 

_w_ 

A 
rails aan de constructie 

wisseling van magnetische velden 

~ ........ i-

B 
magnelischveld 

+ - -f 
+ + 
-1- - + 

gemonteerd element trekt element 

omh~ ffe 

gemonteerd element trekt element naar 
de gavel 

gebruik maken van andere elementen 

vorm volgt gevel 

::::J 1( 

~~ 

c D 

transportsysteem aan constructie 

geleiding achter het element 
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Prototype A 
zonwering binnenkant 
(schaal 1: 15) 

1----~11----- geleidingsstatief 

1l1--1----+--- isolatieglas 

H---t..-r-----t---- tandwiel 

"""if=="Jff~---+---- computervloer 
----,-----------

! 

l lli!.11.Wll---ltt---i----+-j --- elektromotor 

! 1· 

~ 
1

1 1 

I 
~l 

1F1--- ------ tandheugel 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ I 

I 
~ I 

: 
I 

I 

geleidingsrail afdeklijst tandheugel 

1 l , - --- --- --

Ill llllL: ~ nieuw te plaatsen element 

~----~ !-------------------~ 
I I I I 

gesp montage stuk aandrijving-as elektromotor borgpen tandwiel 

'"" 

D 

® ·r - t 
I 

i'l 

~ .. ~ 
e 

@ g 

"' 

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

I 
I 

nieuw te plaatsen element 

I 
~ 

I 
I 
I 
I 

1------------------~ 
I I I 

I 
I 
I 

D I 
I @ r @ I 
I 

~ I "' I 
~I 

i 

I 
I 
I 

I Ii· ,et i 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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Prototype B 
zonwering buitenkant 
schaal 1: 15 

1-----------IH>----- geleidingsstatief 

I 

====::::'.::======:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;il~_JLl+-li~---+--Plafond 

,___,.,,,_.__ ___ _,_ __ isolatieglas 

1 ----T- -------
1 I _...-------,------------

::::::;;===:::=====:::::::::===t-~111""-F1+-~{}te+--+-- computervloer 
----------, 

\ 
\ 

mlll•llll-f-HI~---+--- elektromotor \ 
\ 

r~~~~~i~m---1--- tandwiel \ 

__c::!::::::i___§~~~ \ 
\ 
\ 

II--=----="'--- tandheugel \ 
\_ 

~ 

~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 

: 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

l 
I 

geleidingsrail afdeklijst 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-~ I 
I I 

I ... I 
if I 

I 

ll u I 

~ I, LI I I 
I 

I 

I I 
L_ ____________ J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~-------------------! 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1-------------

nieuw te plaatsen element 

gesp montagestuk aandrijving-as elektromotor 

'"" 
I 
I 

§ 
I 
I 

0 - I ® ® ~ I 0 

l'1 l'1 
I 

- I 
I 

l 

1 
"£ 

u,, [ 

f gie I id I 
I 

nieuw te plaatsen element 

tandheugel 

borgpen tandwiel 

I 
I 

® 
B 

li ~ 
I 

1------

I 

; 
' 

§ 

0 -

® 
E 

c [ 

I~ 

I II 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

: 
I 
I 
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Prototype C 
ventilatie (schaal 1: 15) 

t---------- ge/eidingsstatief 

___ _J~~~~~r;r~;----J~~---montagestuk 

L 
ocr---;12--+-

0 

----L._--~l,___ ___ ventilator 

l 
======~~~~4f-=lb.f.J--j----i1---Plafond 

I 

geleidingsrail 
m - +-----+---- isolatieglas 

' 
.L_ ____ j __ 

,----.....---
' I 
I I 

I l' 
I .,..--- - - -

·----- ___________ __.....---_....--
I ! 

gesp 

afdeklijst 

r 
I 
I 
I 
I 

nieuw te plaatsen element 

~·-------------------! 
I I I 

montagestuk aandrijving-as elektromotor 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 

nieuw te plaatsen element 

tandheugel 

borgpen tandwiel 

§ 

® ® 
I 
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