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Voorwoord 
Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeerproject aan de technische universiteit 
Eindhoven. Het afstudeerproject werd uitgevoerd op de faculteit bouwkunde bij de 
capaciteitsgroep uitvoeringstechniek. Het is de afsluiting van vele mooie en leerzame 
studentenjaren in Eindhoven. 
Omdat mijn persoonlijke interesse uitgaat naar de situatie op de bouwplaats, is gekozen voor 
een project waarin gezocht wordt naar een oplossing voor de fysieke omstandigheden van 
de medewerkers op de bouwplaats. Daarom is in dit rapport een nieuwe methode ontwikkeld 
voor het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder prefab wandelementen. 

Lezers die ge"interesseerd zijn in de huidige situatie op de bouwplaats, worden verwezen 
naar de analyse in hoofdstuk 2. De theoretische uitwerking van de ontworpen methode ios 
de vinden in hoofdstuk 5. Indien u ge"interesseerd ben in de resultaten van het testen van de 
nieuwe methode, deze worden in hoofdstuk 6 behandeld. 

Ik ben voor het afronden van dit afstudeerproject veel mensen dank verschuldigd. Mijn 
begeleidersteam: Peter van Hoof, Eric Vastert en Toon Bazelmans in het bijzonder voor de 
mogelijkheden die hij mij geboden heeft bij het bedrijf Hurks Beton. Stan voor de hulp. 
Marieke voor de assistentie bij het testen, Arno, Michael en Andre van Hurks Beton voor hun 
hulp en interesse en aile medewerkers op de bouwplaatsen waar ik ben geweest. Tot slot 
natuurlijk mijn familie en vrienden. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag. 

Birgit Maathuis 
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Samenvatting 
In dit afstudeerproject is gekeken naar op de bouwplaats, en 

op het fysieke vlak. Op de werkzaamheden plaats die 
zijn voor de medewerker, en waar en bruikbare alternatieven voor 

bestaan. Het arbeidsproces dat in dit wordt behandeld, is het vullen van de voeg 
prefab wandelementen. 

proces in beeld gebracht door zowel Tijdens de analyse naar de huidige ;:)lllAClUI::; 

bouwplaats te observeren, literatuur 
deskundigen op het gebied van het aro!810sm 

en gesprekken te voeren met 
Uit de knelpuntenanalyse hiervan 

II Gebruikers (medewerkers in de 
vinden het onaangenaam werk 

van de geobserveerde bouwplaatsen) 
aan dat er 

lichamelijke klachten 
II Leidinggevenden (Hoofd van 'Hurks beton' ing. A. Bazelmans en 

uitvoerders van en 
werkhouding en de gevolgen 
van de medewerkers over 
voor het werk. Zij L.Vl..,,.."" 

Koning' en 'Hurks beton') erkennen de 
gezondheidsklachten, ziekteverzuim, klachten 

en het moeilijk vinden van 
een oplossing zien die voldoet aan hun eisen. 

II De stoplichtmethode handboek fysieke belasting [Peereboom, 2000] 
dat er op het 
bevinden. 

Daarom is gekozen voor de Uf'lI,"Of't"!O 

knelpunten zijn, die zich in het 

Het ontwikkelen van methode of middelen voor het realiseren van vulling van 
de voeg onder een prefab wandelement, waarbij de arbeidsbelasting binnen 

grenzen blijft. 

Door methoden te creeren met behulp van morfologische schema's, en 
elkaar te vergelijken, is tot een nieuwe methode gekomen. Bij deze methode wordt 
aangebracht in wordt de wand er op geplaatst, en 
van de gaines vult de ruimte die nog niet door de porties bedekt 

De methode 'porties met sowieso correctie' is getoetst aan het programma van 
vergeleken met de 
Hieruit kunnen de 

en de voor- en nadelen zijn afgewogen. 

De rno,tnr,t"!Q 

gehaald word!. 
Op het 
methoden bij 

voordelen 
theorie een 
Om de \l1'\,,,,rI"iQlc,n 

voldoet aan 
snelheid 
levensvatbaar 

conclusies getrokken worden: 
aan het programma van eisen, mits voldoende snelheid 

of het werktempo 
Oe~)aala worden. Indien de 

of methode 

Terugkoppelend naar het doel van dit project kan geconcludeerd worden dat het doel 
gehaald ontwikkelde methode heeft geen knelpunten fysieke vlak. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1 Inleiding 

1. 1 Aan/eiding 
In de industriele productieomgeving worden steeds meer maatregelen getroffen om te 
zorgen dat het werk niet fysiek te zwaar en voldoende afwisselend is. In veel gevallen zijn 
normeringen vastgesteld om de fysieke belasting binnen aanvaardbare grenzen te houden. 
De bouwplaats kun je zien als een productieplek, echter wei een die per project varieert. Op 
deze productieplek vinden veel werkzaamheden plaats die belastend zijn voor de 
medewerker, en waar geen goede en bruikbare alternatieven voor bestaan. 
Het arbeidsproces dat in dit verslag wordt behandeld, is het vullen van de ondervoeg van 
prefab wandelementen. Het vullen van deze ondervoegen is onaangenaam om te doen en is 
zowel fysiek als mentaal belastend voor de medewerker. Om deze redenen zijn er niet 
voldoende mensen bereid dit werk te doen. Ais medewerkers met lichamelijke klachten 
genoodzaakt zijn thuis te blijven, brengt dit voor het bedrijf hoge kosten met zich mee. 

In de Nederlandse bouwwereld is een tendens naar steeds meer prefab, dus de problemen 
die verband houden met het onderwerp van deze studie gaan zich uitbreiden. Vanaf 2007 
krijgen werkgevers en medewerkers meer vrijheid om zelf de arbo-maatregelen met elkaar te 
treffen. Ais de medewerkers hierbij voet bij stuk houden, zullen er door de werkgever 
aanpassingen verzorgd moeten worden. 

1.2 Doe/ 
Tijdens de analyse naar de huidige situatie bij het aanbrengen van vulmiddel ter plaatse van 
de ondervoeg van een prefab wandelement, is het proces in beeld gebracht door zowel op 
de bouwplaats te observeren, literatuur te raadplegen en gesprekken te voeren met 
deskundigen op het gebied van het arbeidsproces en arbeidsomstandigheden. Hieruit blijkt 
dat het werk als onaangenaam en met knelpunten op het fysieke vlak beoordeeld wordt. 
Daarom is gekozen voor de volgende doelstelling: 

Het ontwikkelen van methode enl of middelen voor het realiseren van de vulling van 
de voeg onder een prefab wandelement, waarbij de arbeidsbelasting binnen 

aanvaardbare grenzen blijft. 

Aan de hand van de huidige situatie kan aangetoond worden dat het onderwerp een 
maatschappelijke relevantie heeft, en een verbetering in de fysieke belasting tijdens het 
proces van het vullen van de ondervoeg absoluut noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.3 Werkwijze & proces 
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens "Methodisch ontwerpen van H.H. van den Kroonenberg" 
[F.J.Siers, 2004]. Deze methode gaat als voigt in zijn werk: 

Doel 

Probleem definierende fase 

Functie 

Vormgevende fase 

Bepalen wat de inrichting moet presteren 

Vaststellen randvoorwaarden en Programma 
van Eisen 

Functies en deelfuncties van het proces 
vastleggen 

Morfologisch schema met 
oplossingsmogelijkheden 

Keuze voor een methode 

Realiseren van het ontwerp 

In de praktijk kijken of het een vemetering 
oplevert ten opzichte van de huidige situatie 

Fig . 1.1: Schema werkwijze. Bron : "Methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenenberg", F.J.Siers 2004 

Om tot een nieuwe oplossing te komen voor het vullen van de ondervoeg van prefab 
elementen, is eerst gekeken naar de huidige situatie en is deze in kaart gebracht. 
Doormiddel van een knelpuntenanalyse is aangetoond dat we hier te maken hebben met een 
arbeidsproces dat verbetering nodig heeft. 

Door het vaststellen van het programma van eisen en het daarna vastleggen van de te 
vervullen functies ligt er een basis am te gaan ontwerpen. 
In de werkwijzebepalende fase worden in morfologische schema's aile mogelijke 
oplossingen per functie gerangschikt. Om een methode te kiezen en zo de structuur te 
bepalen, zijn in deze morfologische schema's lijnen getrokken am zo meerdere methoden te 
creeren. Deze zijn niet allemaal even bruikbaar, en een eerste selectie wordt gemaakt voor 
het uitwerken van de methoden. Uit de overgebleven selectie is na uitwerking de definitieve 
keuze gemaakt voor de meest geschikte oplossing die aan wensen en eisen voldoet. Daarl;la 
is de gekozen methode gerealiseerd en in de praktijk getest am aan te kunnen tonen of een 
verbetering gerealiseerd is. 
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Hoofdstuk 2: analyse huidige situatie 

2 Analyse huidige situatie 

Om inzicht te krijgen in de huidige gang van zaken bij het vullen van een ondervoeg, is 
geanalyseerd hoe men op bouwplaatsen het vullen van de ondervoeg op dit moment 
uitvoert. In deze analyse komt naar voren hoe de ondervoeg ontstaat, wat de opties zijn om 
hem te vullen (materiaal en methoden) en welke problem en er op dit moment spelen. Deze 
informatie is verzameld door op verschillende bouwplaatsen te observeren, te spreken met 
deskulldigen op het gebied van het arbeidsproces en arbeidsomstandigheden, en door 
literatuur en internet te raadplegen. 
Er is op twee bouwplaatsen geobserveerd. Het plan van aanpak voor deze observaties is te 
vinden in bijlage I, de uitwerkingen zijn te vinden in bijlage II. Er is gesproken met de heer 
ing. A. Bazelmans van Hurks beton over het arbeidsproces van aile methoden. De 
uitwerkingen van dit gesprek met zijn te vinden in bijlage III. Ook is met de uitvoerders op de 
betreffende bouwplaatsen over de arbeidsomstandigheden gesproken. De gebruikte 
literatuur is te vinden in de literatuurlijst. 

2.1 Het ontstaan van de ondervoeg 

2.1.1 Aanvangssituatie 
Bij het realiseren van gebouwen met een prefab skelet, kan gebruik gemaakt worden van de 
prefab betonwand. Hiermee wordt bedoeld: gewapende wanden van beton met sparingen 
voor eventuele ramen en deuren, die in een fabriek vervaardigd worden en in hun geheel of 
in grote delen vervoerd worden naar de bouwplaats. Hierbij kunnen drie types prefab wand 
onderscheiden worden: 

wanden op vloeren, (binnenwanden waar men aan twee zijden vanaf vloerniveau bij 
de ondervoeg kan) ook wei: binnenwanden. 
gevelwanden (binnenspouwbladen waar men aan een zijde vanaf vloerniveau bij de 
ondervoeg kan). 
kernwanden (waarbij wand op wand geplaatst wordt zonder tussenliggende vloer). 

In deze analyse zullen de kernwanden buiten beschouwing gelaten worden. 

Op de bezochte bouwplaatsen was te zien dat de situatie op de werkplek voor het plaatsen 
van de prefab wanden als voigt is: de onderconstructie is geplaatst (dit zijn dus vloeren) en 
indien het nodig is de vloer voor het plaatsen van de wanden (aan) te storten is dit reeds 
gebeurd en voldoende uitgehard. Sparingen of openingen in de werkvloer die voor 
gevaarlijke situaties kunnen zorgen zijn afgedekt met plaatmateriaal. Op de plek van de te 
plaatsen wanden zijn stekken ingestort om de wand te verbinden met de onderliggende 
constructie. In sommige gevallen zijn leidingen ingestort in de vloer, de bovenkant hiervan is 
dan afgedekt met tape om vervuiling door bouwvuil te voorkomen. 
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Hoofdstuk 2: analyse huidige situatie 

Randbeveiliging 

Stek 

Afgedekte 
sparing 

Ingestorte 
leiding 

Fia . 2.1: Situatie voor het zetten van orefab wandelementen 

De maatvoering wordt afgeschreven op de vloer, de hoogtemaatvoering uitgezet met een 
roterende laser en wordt door middel van uitvulplaatjes bepaald. Deze plaatjes worden in het 
hart van de dikte van de wand geplaatst, op circa 1 meter van de kopse kant (dit kan wat 
varieren als er zich sparingen bevinden). De op een vlakke ondergrond op elkaar gestapelde 
uitvulplaatjes worden stelhoofdjes genoemd, hier wordt de wand op geplaatst. Dit is te zien 
op de bouwplaats, maar ook te lezen in 'De beproeving en kwaliteitsborging gespoten 
horizontale mortelvoeg' van Delphi engineering [R.J .Huijben, 2006]. 

2.1.2 Plaatsing van de wand 
Met deze aanvangssituatie kan men prefab wanden gaan plaatsen. Deze worden vaak vanaf 
de oplegger geplaatst. De wanden worden ingehesen volgens een afroepschema, dat zowel 
in bezit is van de stelploeg, als van de aanpikker. Het element wordt gehesen aan ingestorte 
hijsvoorzieningen. De prefab wand wordt geplaatst over de in de vloer ingestorte stekken. 
Hiervoor is een stelploeg van minimaal drie man nodig. Deze staan klaar om de wand aan te 
nemen, en hem over de stekken te geleiden. Omdat de stekken niet altijd exact op de juiste 
plaats zitten, kan het nodig zijn deze de goede kant op te forceren zodat zij de sparing in 
kunnen. Op de bouwplaats is te zien dat de stelploeg dit soms doet door de achterzijde van 
een klauwhamer om de stek te houden en hem zo de juiste kant op de duwen of trekken. Ais 
de wand tijdelijk gefixeerd en gesteld is, wordt deze definitief uit de kraan gelaten en de 
hijsvoorzieningen worden verwijderd. Dit proces is te zien in een SADT-schema in figuur 2.2. 
De informatie is verzameld tijdens observaties op de bouwplaats van een kantoorpand van 
Hurks beton op het flight forum te Eindhoven en van een woontoren van Stam en de Koning 
in de Kruidenbuurt te Eindhoven. 
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Preparen contactvlak Uittzetten hoogte 

r-+ 
hijsschema 

wandentekeninQ 

i i i i ~ 
Bezem 1 werknemer Roterende Maatvoerder Plaatsen wandelement 

laser 

Uitvulplaatjes 
hijsschema 

~ 
Aanpikken wandelement Hijsen wandelement Schoren en stell en wandelement 

T i 
-

Kraanmachinist Hijskraan 
HiisoQen Stelploeg (3) 

Afpikken en hijsogen verwjjderen 

i i i i T i 
Hamer Aanpikker Hijskraan Kraanmachinist Schoren Stelploeg (3) 
Hijsogen HiisoQen Bouten 
Hijskraan Moersleutel 

Waterpas 
Duimstok 
Koevoet 

i f 
Randbeveileigir19 verwijderen Hamer Stelploeg (3) 

i i 
Hamer Stelploeg (3) 

Fig 2.2 SADT-schema plaatsen prefab wand element 
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Hoofdstuk 2: analyse huidige situatie 

2.1.3 Fixatie 
Om een prefab wand te fixeren moeten meerdere stappen ondernomen worden. Tjjdelijke 
fixatie vindt plaats door de wand te schoren en deze vervolgens met behulp van deze 
schoren te stellen. 
Via gains in de wand worden de stekken aangegoten met gietmortel. Hiermee worden de 
wanden aan onder!jggend vloerelement bevestigd. Het geheel wordt gestabiliseerd door de 
vloerdelen die er op komen te liggen. De vloerdelen kunnen geplaatst worden als de voeg 
verhard is. Oat is bij normale weersomstandigheden na ongeveer vier uur. Op het moment 
dat deze vloerdelen definitief geplaatst zijn en een constructieve functie hebben verkregen, 
functioneren deze als schjjf en zjjn de prefab wanden ook gestabiliseerd. De schoren blijven 
onder de te monteren bouwlaag over twee lagen staan. 

De voeg onder het prefab element is van belang om de verticale krachten van de wand af te 
dragen op de onderliggende constructie. De kracht die een voeg kan overdragen is 
afhankelijk van de sterkteklasse van de mortel, en van de vullingsgraad van de voeg. De 
sterkteklassen zijn vastgelegd in de karakteristieke morteldruksterkte na 7 dagen. 
In de NEN-norm 6720 staan reductiefactoren voor de sterkte van de mortelvoeg, die 
afhankelijk zijn van de manier van het aanbrengen van de mortelvoeg. De berekende 
constructieve waarde wordt vermenigvuldigd met deze factor. Deze zijn: 0,3 voor stellen in 
de mortel (vanwege het insluiten van luchtbellen), 0,7 voor ondersabelen en 0,9 voor 
ondergieten. Deze norm is terug te vinden in bijlage V. 
Het ondersabelen met de pomp is een geval apart, omdat deze (nog) niet in de NEN-norm is 
opgenomen. Men is bezig aan te tonen wat de vullingsgraad hierbij is. In recente 
onderzoeken blijkt dat de vullingsgraad boven de 90% is, voorlopig wordt echter nog de 70% 
aangehouden door de constructeur. Dit blijkt uit het verslag beproeving en kwaliteitsborging 
gespoten horizontale mortel voeg [Ir. R. Huijben, 2006]. 

2.2 Het vullen van de voeg 

2.2.1 Vulmiddel 
V~~r het vullen van de ondervoeg van prefab elementen wordt gebruik gemaakt van mortel. 
Op de internetsites van een aantal leveranciers blijkt dat men keuze kan maken uit 
verschillende soorten mortel. Fabrikanten als Cugla, Sika en Beamix bieden voor het vullen 
van ondervoegen bijvoorbeeld ondersabelingsmortel, stelmortel, tiksomortel en krimparme 
gietmortel aan. 
Dit wordt gemengd met kraanwater. Op de verpakking van de mortel staat de aanbevolen 
hoeveelheid te gebruiken water. In figuur 2.3 is te zien hoe het proces van het aanmaken 
van de mortel op de bouwplaats in zijn werk gaat. 
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Hoofdstuk 2: analyse huidige situatie 

Aanmaken mortel 

........................ .................................................... . 

Aanvoeren 
materiaal 

Kraan 
Pallet 
Kruiwagen 

Bouwvakker 
Kraanmachinist 

....................... 

Afmeten 
hoeveelheden 

Mixen 

Emmer Bouwvakker 
Waterslang 

Mixer Bouwvakker 
(Speciekuip) 

Naar 
verwerkingsplek 

Kruiwagen 
i 

1 of 2 
bouwvakkers 

Fig. 2.3: SAOT-schema van het aanmaken van mortel 

Door contact tussen mortelspecie en de huid kunnen huidproblemen ontstaan. Mortelspecie 
heeft een ontvettende werking, en onttrekt daarnaast vocht aan de huid. Ais gevolg hiervan 
krijgt men een ruwe en schrale huid. De huid is dan extra gevoelig voor beschadiging en er 
ontstaan wondjes of ontvelling. Daarnaast komt bij een kleine groep mensen cementeczeem 
v~~r. Deze problemen zijn te voorkomen door bijvoorbeeld beschermende kleding en 
handbedekking te dragen. 

2.2.2 Methoden 
Voor het aanbrengen van mortel onder een prefab- wandelement, zijn in Nederland drie 
methoden bekend. Deze drie methoden zijn: stellen in de mortel, ondersabelen, en 
ondergieten of injecteren. Het proces van het plaatsen van een prefab wand is bij deze 
methoden niet helemaal gelijk. Hoe deze methodes van het vullen van de voeg precies in 
zijn werk gaan zal in de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 behandeld worden. 
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2.3 Stel/en in de monel 

2.3.1 Proces 
Bij stellen in een mortelbed wordt de mortel aangebracht voordat het element geplaatst 
wordt. Met een schep legt men de mortel op de plaats waar de wand gezet gaat worden. 
Door het gewicht van de wand wordt de mortel verdeeld onder de wand. Ais de wand gesteld 
is, kan overtollige mortel worden verwijderd, of nog wat mortel worden toegevoegd indien dat 
nodig is. Hiema wordt de rand van de voeg netjes afgewerkt. 

4 

Fig. 2.4: schemaHsche weergave van het neerzetten van een prefab wandelement op de reeds gelegde mortel 
1. zakken wand 2. wand op de mortel zetten waardoor deze uiteengedrukt wordt 3. resultaat 4. na afwerking 

Bij stellen in de mortel moet gerekend worden met een vulHngspercentage van 30%. Er zijn 
meer nadelen aan deze methode. Zo is het erg lastig om de buitenzijde te controleren op 
vulling. alswel op mortelvuil dat aan de gevelzijde naar buiten valt. 
Omdat niet analytisch bepaald wordt hoeveel mortel er moet liggen. maar dit op ervaring en 
gevoel gebeurt, moet er veel gecorrigeerd worden naderhand. Dit kan zowel het verwijderen 
van overtollig mortel zijn. als het toevoegen van mortel onder het element. Dit gebeurt dan 
door de traditionele manier van ondersabelen te gebruiken. Ook is het lastig om na te stellen. 
omdat de ruimte onder het element dan niet goed meer gevuld kan worden. 
In figuur 2.5 is in een SADT-schema te zien hoe het proces bjj het stellen in de mortel van 
een prefab wand in zijn werk gaat. 

2.3.2 Functies 
Bij het zetten van prefab wanden is het aanbrengen van vulmiddel voor de ondervoeg een 
van de taken die door de ploeg wordt uitgevoerd. Om deze taak te voltooien. moeten een 
aantal functies vervuld worden. Onafhankelijk van de gebruikte methode. moeten deze 
functies altijd allemaal vervuld worden. De handelingen waar dit mee gedaan wordt. zijn 
echter per methode verschillend. Bij stellen in de mortel worden de functies als voigt vervult: 

Functie Handelingen 
Vulmiddel naar de werkplek vervoeren Met kruiwagen verplaatsen 
Portioneren: aanbrengen vulmiddel Met schep n van de mortel 
Portioneren: Controleren of de voeg Onder de wand kjjken of de voeg volle 
constructief voldoet gevuld is 
Corrjgeren: Controleren Onder de wand kijken of de voeg volledlg 

gevuld is en njet uitpuilt 
Corrigeren: aanbrengenl wegnemen Met voegspijker toevoegen of 

mortel 
Hulpfuncties Verzorgen van het vulmiddel (mortel maken) 

Mortel in de kruiwagen doen 
Vegen 
Opruimen werkplek .. Fig. 2.5: Functie-invulling stellen In de mortal 
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Water 
Mortel 

Maken vulmiddel 

Betonmolen 
Emmer 

Zie schema 
plaatsen wand 

1 Medewerker 

Stelploeg (3) 

1 
Vulmiddel naar werkplek transporteren 

Kruiwagen 

Voegspijker 
Troffel 

1 
1 lVIedewerker 

1 Medewerker 

Schep 
Troffel 

1 

I-------." .......... " ........................ ~ 

1 medewerker 

1 
Schoonmaken 

;.........;..;.,;.~.,....--

Bezem 
Schep 

1 Medewerker 

Fig 2.6 SADT-schema stell en in de mortel van een prefab-wandelement 
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2.4 Ondersabe/en 

2.4.1 Proces 
Het principe van ondersabelen is dat de mortel na plaatsing van de wand eronder 
aangebracht wordt. De traditionele versie hiervan is het 'echte' ondersabelen of 
onderkauwen. waarbjj de mortel met voegblad en sabel of voegspijker onder de wand wordt 
geschoven. Deze methode wordt in Nederland bijna niet meer toegepast. 
Bij de firma Hurks Beton, gOed voor 10-15% van de Nederlandse markt op het gebied van 
prefab wandelementen, wordt met een vernieuwde versie van het ondersabelen gewerkt. 
Hierbij wordt de mortel met een pomp onder de wand wordt gespoten. Hoe dit in zijn werk 
gaat was te zien tijdens een analyse op een bouwplaats van Hurks Beton op het Flight 
Forum te Eindhoven. Bjj het aanbrengen van mortel onder een prefab wandelement met de 
pomp wordt eerst de hoogte uitgezet, de wand geplaatst en tijdelijk gefixeerd. Hierna wordt 
de mortel onder de wand aangebracht door hem er onder te pompen met behulp van een 
machine die eigenlijk bedoelt is om spack op wanden te spuiten. Als de ruimte onder de 
wand volledig is opgevuld, worden de randen van de voeg met een voegspijker afgewerkt. 

2.4.2 Functies 
Het aanbrengen van vulmiddel voor de ondervoeg is een van de taken die door de stelploeg 
wordt uitgevoerd. Om deze taak te voltooien, moeten een aantal functies vervuld worden. 
Onafhankelijk van de gebruikte methode, moeten deze functies altijd allemaal vervuld 
worden. De handelingen waar dit mee gedaan wordt, zijn echter per methode verschillend. 
Hieronder is te zien welke handelingen deze functies vervullen als er ondersabelt wordt, met 
cursief de handelingen als deze anders zijn voor ondersabelen met de pomp. 

Functie Handelingen 
Vulmiddel naar de werkplek vervoeren Met de kruiwagen verplaatsen 
Portioneren: aanbrengen vulmiddel Eronder aanbrengen met een voegspijker 

Voeg vullen met martel met behulp van 
een spackspuitmachine 

Portioneren: Controleren of de voeg Onder de wand kijken of de voeg volledig 
constructief voldoet gevuld is 
Corrigeren: Controleren Onder de wand kijken of de voeg volledig 

gevuld is en niet uitpuilt 
Corrigeren: aanbrengenl wegnemen Met voegspijker toevoegen of weghalen 

van martel 
Hulpfuncties Verzorgen materiaal (maken martel) 

Specie naar de kruiwagen verplaatsen 
Verplaatsen van de pomp 
Opruimen werkplek .. 

Fig. 2.7: Functie-Inwlllng ondersabelen 
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Mixer 
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1 Medewerker 

........................................ --~. 

Spuitmachine 1 medewerker 

Speciekuip op kruiwagen tillen 

Kruiwagen 
Speciekuip 

2 Medewerkers 

Voegspijker 

Kruiwagen 
Speciekuip 

Veger 
Waterslang 

1 medewerker 

1 medewerker 

1 medewerker 

Vulmiddel in spuitmachine doen 

Speciekuip 
Spuitmachine 

Troffel 
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Fig. 2.8: SADT -schema ondersabelen met de pomp 
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2.5 Ondergieten en injecteren 

2.5.1 Proces 
Bij ondergieten of injecteren wordt de wand geplaatst en gesteld. Hierna wordt de voeg goed 
dichtgezet met bekisting of met specie. Dan wordt mortel gegoten via de gaines (bij 
ondergieten) of via een injectienaald onder de wand gespoten (bij injecteren), zodat de 
ruimte onder het wandelement zich vult met mortel. Bij deze methode mag gerekend worden 
met een vullingsgraad van 90%, waardoor deze populair is bij de constructeurs. Er zijn 
echter nadelen. Het is bij gevelwanden erg lastig om de voeg aan de buitenzijde dicht te 
zetten, en ook om na het gieten of injecteren te controleren of de gietmortel daadwerkelijk de 
voeg geheel heeft gevuld. 

1 

Fig 2.9: schemalische weergave van hel ondergielen van een prefabwand 
1. Geplaalsle wand 2. Randbekisling 3a. Ondergielen via de gaines 3b. Injecleren 4. Verwijderen van de randbekisling 

Er was geen mogelijkheid om deze methode te observeren, waardoor hier geen 
beeldmateriaal van beschikbaar is. In NEN-norm 6720 staat informatie over deze methoden 
vermeldt. 

2.5.2 Functies 
Bij het zetten van prefab wanden is het aanbrengen van vulmiddel voor de ondervoeg een 
van de taken die door de ploeg wordt uitgevoerd. Om deze taak te voltooien, moeten een 
aantal functies vervuld worden. Onafhankelijk van de gebruikte methode, moeten deze 
functies altijd allemaal vervuld worden. De handelingen waar dit mee gedaan wordt, zijn 
echter per methode verschillend. Hieronder is te zien hoe de verschillende functies worden 
vervuld als de voeg ondergoten wordt. 

Functie Handelingen 
Vulmiddel naar de werkplek vervoeren Gieter 
Portioneren: aanbrengen vulmiddel Door gains gieten van de mortel (principe 

vullen tot de rand) of injecteren 
Portioneren: Controleren of de voeg Na het verwijderen van kist of specie onder 
constructief voldoet wand kijken 
Corrigeren: Controleren Na het verwijderen van kist of specie onder 

wand kijken 
Corrigeren: aanbrengen/ wegnemen Met een voegspijker bijwerken (toevoegen) 
Hulpfuncties Plaatsen rand (specie of kist) 

Verzorgen materiaal (maken mortel) . . .. 
Fig. 2.10: Funclie-invulling onderglelen en Inlecteren 
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Fig 2.11: SADT -schema ondergieten en injecteren 
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2.6 Probleemanalyse 
Na het verzamelen van aile infonnatie over de huidige methoden van aanbrengen van 
vulmiddel is een beeld verkregen van de fysieke belasting van het bewegingsapparaat en 
psychosociale arbeidsbelasting tijdens het aanbrengen van wlmiddel voor van de ondervoeg 
van prefab elementen. 

2.6.1 Meningen van de gebruikers 
Montageploegleden 
Uit de gesprekken met medewerkers blijkt dat er meerdere zijn, die het aanbrengen van 
wlmiddel voor de voeg onder een prefab wandelement liever overlaten aan een ander. Dit 
wordt vaak dag in, dag uit door degene gedaan die hier geen problemen mee heeft. De 
taken worden niet afgewisseld worden,en de belasting als gevolg van de werkhouding neemt 
hiermee toe. 
Op de bouwplaats waar in de mortel gesteld werd (woontoren Kruidenbuurt te Eindhoven, 
Starn en de Koning), deden drie van de vijf medewerkers het werk liever niet. Bij het 
ondersabelen met de pomp (kantoorgebouw te Flight Forum Eindhoven, ploeg van Hurks 
Beton), waren dit er vier van de zes. Dit komt neer op een percentage van 7/11 x 100 = 64%. 
Van de drie person en op deze twee bouwplaatsen die het werk volledig deden, had er een 
zodanige klachten als gevolg van het werk, dat hij hierdoor zijn werk een tijdlang niet kon 
uitvoeren. 

Uit de interviews met drie van de medewerkers komen de volgende knelpunten naar voren: 
onprettige werkhouding (knie- en rugproblemen) (fysiek) 
weinig afwisseling en uitdaging in het werk (saai) (psychisch) 
met de hand verwerken van mortel is onaangenaam (fysiek) 

Leidinggevenden 
Voor leidinggevenden zit het probleem in de gevolgen van de onaangename werkhouding. 
Deze zijn gezondheidsklachten, ziekteverzuim, klachten van de medewerkers over de 
werkzaamheden en het moeilijk vinden van personeel voor het werk. Dit zowel blijkt uit 
gesprekken met de uitvoerders op de geobserveerde bouwplaatsen, als met de heer ing. A. 
Bazelmans, hoofd montage bij Hurks Beton. 

2.6.2Invloedsfactoren 
Hoe het verzorgen van de vulling van ondervoegen van prefab elementen door de 
medewerkers wordt ervaren, kan op twee punten bekeken worden: op fysiek of op 
psychosociaal vlak. Om de invloedsfactoren op deze vlakken in kaart te brengen, zijn zij 
ingedeeld in categorieen die invloed hebben op de zwaarte van het werk. Hierbij zijn aileen 
de factoren opgenomen, die direct invloed hebben op de beleving van de medewerkers. 
Deze factoren zijn voortgekomen uit de gesprekken met de medewerkers op de 
bouwplaatsen en de waargenomen invloedsfactoren. Deze waargenomen invloedsfactoren 
zijn terug te vinden in de uitwerking van de observaties in bijlage II. 
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Wer1thoogle7 --~ 
wer1thouding 

...... -- Verplaalsingen van hellichaam Beschenningsmlddelen 
in onaunstiae wer1thoudina 

Ervaring 

\..l1lil1li-__ Tilwerkzaamheden 

Hoeveelheid verplaatsingenl.l....-_ ...... ~\. 
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Beschikbaar malerieel --+\. 

Inhoud van de voea ---W 
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Gebruikl vulmiddel ---w Weerl klimalologische 
omslandigheden 

Sociale 
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Weinig afwisselingl saai 

Weinig uildaging 

Fig. 2.12: Invloedsfactorendiagram 

Dit invloedsfactorendiagram is ingedeeld onder de noemers arbeid, materieel, materiaal en 
omstandigheden. Deze vier takken van invloed zullen hieronder behandeld worden. 

Arbeid: factoren die het werk lichamelijk zwaar maken. De werkhoogte en daardoor ook de 
werkhouding, de verplaatsingen van het lichaam (in ongunstige houding) en de 
tilwerkzaamheden hebben invloed op de arbeidsbelasting. Verder is de ervaring van de 
medewerker van invloed op de arbeid. Op de laatste na, kunnen deze factoren allemaal naar 
positieve zin gedraaid worden door een verbeterde oplossing. 

Materieel: belangrijke factor in de zwaarte van het vullen van de ondervoeg. Met de juiste 
middelen en beschermingsmiddelen, kan de zwaarte positief be"fnvloed worden. 

Materiaal: Van invloed zijn bijvoorbeeld de lengte van de gezette wanden, de inhoud van de 
voeg of de aanvoersnelheid van de wanden en dus de hoeveelheid werk. Hier kan niet veel 
aan veranderd worden. Te be"fnvloeden is het gebruikte vulmiddel en de toestand daarvan. 

Omstandighedenl werkplek = grote invloedsfactor op de beleving. In dit geval zijn er de 
psychosociale factoren als weinig afwisseling, sociale contacten en weinig uitdaging. Ais 
laatste een belangrijke invloedsfactor op de zwaarte van de omstandigheden, maar helaas 
een waar we moeilijk invloed op kunnen uitoefenen: het weer. 
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2.6.3 Literatuur 
Ais literatuur op het gebied van werkhouding wordt geraadpleegd, blijkt uit 'Ergonomische 
meetmethoden voor de bouw' [Spekkink, 1989] dat de houding zoals die is geobserveerd als 
extreem zwaar wordt beoordeeld. Dit is te zien in figuur 2.13. 

Houding Ergonomische beoordeling 
Rechte rug, armen langs het lichaam Zeer licht 
Rechte rug, armen voor het lichaam Licht 
Rechte rug, armen boven schouder Middelzwaar 
Gehurkt Middelzwaar - zwaar 
Voorovergebogen Zwaar 
Getordeerde rug Zeerzwaar 

I Gebogen en getordeerde rug Extreem zwaar 
FIg 2.13: Ergonomlsche beoordeling van houdmgen. Bron: ergonomlsche meetmethoden voor de bouw 

De stichting Arbouw [www.arbouw.nl] geeft over voegers het volgende aan: "Voegers 
hebben vaak rugklachten en ook veel klachten over de bovenste en onderste ledematen" . 

2.6.4 Stoplichtnonnerlng 
In het 'Handboek fysieke belasting', [Peereboom, 2000] wordt voor het bepalen van fysieke 
belasting de stoplichtmethode beschreven. Met behulp van de stoplichtnormering, is het 
mogelijk om knelpunten op het gebied van fysieke belasting in kaart te brengen. 
Door het toepassen van de methode, kan bepaald worden of werkzaamheden in het groene 
(geen sprake van een knelpunt), oranje (mogelijk sprake van een knelpunt) of rode (zonder 
meer sprake van een knelpunt) gebied vallen. Deze stoplichtmethode is beschreven in 
bijlage IV. 
Het aanbrengen van vulmiddel voor de voeg onder een prefab wandelement is beoordeeld 
met behulp van de stoplichtmethode, om op deze manier te bepalen welke knelpunten er 
zijn. Dit is gedaan voor de twee geobserveerde methoden. Met behulp van tien vragen, wordt 
bepaald welke punten er verder bekeken moeten worden omdat er zich mogelijk knelpunten 
voordoen. 

Stellen in de mortel 
1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf maal per uur gewichten van meer dan 3 kg 

tillen? (nee) 
2. Moet u tijdens uw werk zware gewichten (meer dan 23 kg) tillen? (nee) 
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de vijf minuten gewichten groter dan tien kg 

lopen verplaatsen? (nee) 
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met aileen de 

armen en benen waarbij het lichaam stil blijft staan of zitten? (nee) 
6. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken waarbij het 

gehele lichaam in beweging komt? (nee) 
6. Werkt u met aangedreven gereedschappen waardoor u via de handen en armen 

blootstaat aan trillingen of schokken? (nee) 
7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trillingen of schokken die via 

een stoel of de vloer op uw gehele lichaam inwerken? (nee) 
8. Moet u meer dan 20 keer per uur werken in een ongemakkelijke houding d.w.z. 

met sterk gebogen en/of gedraaide rug en/of 
Met de handen op of boven schouderhoogte en/of 
Knielend, met gebogen knieen of staand op een been en/of 
Terwijl u deze houding langer dan vier seconden vol moet houden? Oa) 

9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur per dag of een uur achter elkaar (bijna) 
dezelfde handeling uitvoeren? (nee) 
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10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van inspannende handelingen uitvoeren 
dat dit leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vermoeidheid in het gehele 
lichaam? (nee) 

Uit deze antwoorden blijkt dat punt 8 (werkhouding) uitvoeriger bekeken dient te worden om 
te controleren of er knelpunten zijn. 

8. Werkhouding: 
Bij het ondersabelen van prefab elementen zit men zit men bij de volgende handelingen in 
een ongemakkelijke en onprettige houding: bij het controleren of de voeg gevuld is en bij het 
afstrijken van de voeg. Oit is in totaal 26% procent van de totale werkdag. Ais een van de 
volgende criteria geldt vallen handelingen in het rode gebied: 

Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen 
zitten 
Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden 
gedraaid en/of 20 graden gebogen 
Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieen gebogen en knielen 
Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 seconden 
aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven. 

Oe gecombineerde werkzaamheden vallen op meerdere vlakken in het rode, oftewel 
risicovolle, gebied. Hieruit blijkt dat er hier verbetering nodig is in de werkhouding van de 
medewerker. 

Ondersabelen met de pomp 
1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf maal per uur gewichten van meer dan 3 kg 

tillen? (nee) 
2. Moet u tijdens uw werk zware gewichten (meer dan 23 kg) tillen? (ja) 
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de vijf minuten gewichten groter dan tien kg 

lopen verplaatsen? (nee) 
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met aileen de 

armen en ben en waarbij het lichaam stil blijft staan of zitten? (nee) 
5. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken waarbij het 

gehele lichaam in beweging komt? (nee) 
6. Werkt u met aangedreven gereedschappen waardoor u via de handen en armen 

blootstaat aan trillingen of schokken? (ja?) 
7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trillingen of schokken die via 

een stoel of de vloer op uw gehele lichaam inwerken? (nee) 
8. Moet u meer dan 20 keer per uur werken in een ongemakkelijke houding d.w.z. 

met sterk gebogen en/of gedraaide rug en/of 
Met de handen op of boven schouderhoogte en/of 
Knielend, met gebogen knieen of staand op een been en/of 
Terwijl u deze houding langer dan vier seconden vol moet houden? (ja) 

9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur per dag of een uur achter elkaar (bijna) 
dezelfde handeling uitvoeren? (nee) 

10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van inspannende handelingen uitvoeren 
dat dit leidt tot een duidelijk gevoel van algemene vermoeidheid in het gehele 
lichaam? (nee) 

Uit deze antwoorden blijkt dat de punten 2, 6 en 8 uitvoeriger bekeken dienen te worden om 
te controleren of er knelpunten zijn. 

2. Tillen & dragen 
Het tillen van de mengbak valt onder incidenteel tillen, omdat dit slechts twee maal per uur 
gebeurt. Oaarom valt het in het groene gebied. 
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6. Trillen & schokken 
Het gebruik van de mechanische apparatuur heeft een afgeronde tijdsduur van 2 uur. De 
trillingssterkte is niet bekend, dus kan er op dit moment niet bepaald worden of het gebruik 
ervan gezondheidsrisico's met zich mee brengt. 
8. Werkhouding 
Bij het ondersabelen van prefab elementen zit men bij de volgende handelingen in een 
ongemakkelijke en onprettige houding: spuiten van de mortel, het controleren of de voeg 
gevuld is en bij het afstrijken van de voeg. Dit is in totaal 47 procent van de totale werkdag. 
Ais een van de volgende criteria geldt vallen handelingen in het rode gebied: 

Meer dan 8 minuten per uur met de rug meer dan 20 graden gebogen 
zitten 
Het hoofd gedurende meer dan 8 minuten per uur meer dan 20 graden 
gedraaid en/of 20 graden gebogen 
Meer dan 8 minuten per uur met de benen, knieen gebogen en knielen 
Meer dan twaalf keer per uur rug, armen, benen langer dan 4 seconden 
aaneengesloten in een stand zoals vermeld hierboven. 

De gecombineerde werkzaamheden vallen op meerdere vlakken in het rode, oftewel 
risicovolle, gebied. Hieruit blijkt dat er hier verbetering nodig is in de werkhouding van de 
medewerker. 

Ook bij de methoden die hier niet zijn behandeld, ondergieten en injecteren, moeten de 
medewerkers veel in een ongemakkelijke werkhouding zitten om de voegranden te dichten, 
de voeg te controleren en te corrigeren. 

2.6.5 Conclusie 
Samenvattend zijn er de volgende problem en bij de huidige situatie van het realiseren van 
de wiling van de ondervoeg van een prefab wandelement. 

• Gebruikers (medewerkers in de ploegen van de geobserveerde bouwplaatsen) 
vinden het onaangenaam werk (64%) en geven aan dat er werkgerelateerde 
lichamelijke klachten zijn. 

• Leidinggevenden (Hoofd montage van 'Hurks beton' ing. A. Bazelmans en 
uitvoerders van 'Stam en de Koning' en 'Hurks beton') erkennen de slechte 
werkhouding en de gevolgen hiervan: gezondheidsklachten, ziekteverzuim, klachten 
van de medewerkers over de werkzaamheden en het moeilijk vinden van personeel 
voor het werk. Zij zouden graag een oplossing zien die voldoet aan hun eisen. 

• De stoplichtmethode uit het handboek fysieke belasting [Peereboom, 2000] geeft aan 
dat er op het gebied van werkhouding knelpunten zijn, die zich in het rode gebied 
bevinden. 

De gebruikers, de leidinggevenden en ook een indicatiemethode geven aan dat er duidelijk 
redenen zijn om te streven naar een verbetering. Uit deze analyse wordt dus duidelijk, dat de 
situatie op het gebied van arbeidsbelasting sterk te wensen over laat. 
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30ntwerpopzet 

3.1 Doe/stelling & definities 
Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat een verbetering in het proces van het 
aanbrengen van mortel voor de ondervoeg van prefab wandelementen noodzakelijk is. De 
problemen liggen zowel op het gebied van de fysieke belasting van het bewegingsapparaat, 
vanwege de vaak langdurig ongunstige werkhouding, als op het psychosociale gebied, 
omdat het werk als saai en eentonig beschouwd wordt. Door de medewerkers wordt 
huidcontact met mortel als nadeel gezien. 
In dit project wordt een oplossing ontwikkeld voor de fysieke belasting. De doelstelling van 
het afstudeerproject is als voigt: 

Het ontwikkelen van methode enl of middelen voor het realiseren van de vulling van 
de voeg onder een prefab wandelement, waarbij de arbeidsbelasting binnen 

aanvaardbare grenzen blijft. 

Hierbij zijn de begrippen als voigt gedefinieerd: 
Methode: vaste, weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken => systeem 

(van Dale), hier: serie van vastliggende handelingen die gedaan worden om 
van begin- naar eindtoestand te komen. 

Middelen: datgene wat gebruikt wordt om een doel te bereiken => instrument, medium 
(van Dale), hier: materieel enl of materieel dat gebruikt wordt om van begin
naar eindtoestand te komen. 

Vulling van de ondervoeg: in de ondervoeg aangebrachte hoeveelheid vul- of voegmiddel die 
constructief voldoet. 

Arbeidsbelasting: fysieke belasting die optreedt tijdens het uitvoeren van de arbeid. 
Fysieke belasting: de belasting van het bewegingsapparaat. 
8ewegingsapparaat: het gehele stelsel van spieren, botten, pezen en gewrichten. 
Aanvaardbare grenzen: grenzen waarbinnen de arbeidsbelasting dient te blijven gedurende 

de gehele werkdag van de medewerker, te bepalen door middel van 
meetmethoden enl of normeringen op het gebied van fysieke belasting. 

3.20ntwerpp/an 

3.2.1 Inleiding 
Voor het maken van een ontwerp is het belangrijk om vast te leggen waar dit ontwerp zich 
precies op richl. Daarom wordt in het ontwerpplan het werkgebied afgebakend, en worden 
eisen en wensen geformuleerd. 

3.2.2 Afbakeningl randvoorwaarden 
Uit de analyse van de huidige situatie bleek dat er op bouwplaatsen in Nederland behoefte is 
aan een oplossing voor het vullen van de ondervoeg van een prefab wandelement. Het 
plaatsen van prefab wandelementen kan op drie manieren: Ais gevelwand, als binnenwand, 
en wand-op-wand. Hier wordt aileen een oplossing gezocht voor de gevelwand. Omdat aan 
een gevelwand meer eisen gesteld worden dan aan een binnenwand, zal een oplossing voor 
gevelwanden ook voldoen voor binnenwanden. De kemwand, waarbij wand op wand staat, 
wordt niet meegenomen. 
Omdat gezocht wordt naar een oplossing voor de werkhouding, en ook vanwege de 
beperkingen die het oplegt bjj de zoektocht naar de beste oplossing, zullen kosten buiten 
beschouwing gelaten worden bij het ontwikkelen van de methode. 
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Dit onderzoek dient in een bepaald tljdsbestek uitgevoerd te worden, waarin de oplossing 
uitgewerkt en getoetst dient te worden. Bij de keuze van de oplossing zal dan ook de 
voorkeur gegeven worden aan varianten waarbij dit haalbaar is. 

3.2.3 Elsen 
Om een kader te scheppen moet vastgelegd worden aan welke eisen de te ontwerpen 
inrichting moet voldoen. Dit programma van eisen is tevens een toetsingsinstrument voor 
evaluaties en beslissingen. Deze eisen zijn gedurende het proces nag aangevuld of 
aangepast als meer informatie beschikbaar was. 
De te formuleren eisen aan de inrichting moeten allen ondubbelzinnig en meetbaar zijn. De 
eisen zijn onvoorwaardelijk, als er niet aan aile eisen voldaan wordt zal een methode niet 
geschikt bevonden worden. De volgende eisen zijn opgesteld: 

;r.. Invullen van aile basishandelingen die voortkomen uit het functieonderzoek 
Het gewenste eindresultaat moet bereikt worden. Door te onderzoeken welke functies vervult 
moeten worden en te eisen dat al deze functies door de methode ingevuld worden, wordt het 
gewenste eindresultaat bereikt. 

;r.. Realiseren barriere voor het aangieten van de gaines 
;r.. Realiseren van constructief voldoende voegvulling: reductiefactor voegvulling ten 

laagste 0,7%. 
o In de NEN-norm 6720 staan reductiefactoren voor de sterkte van de 

mortelvoeg, die afhankelijk zijn van de manier van het aanbrengen van de 
mortelvoeg. De berekende constructieve waarde wordt vermenigvuldigd met 
deze factor. Deze zijn: 0,3 voor stellen in de mortel (vanwege het insluiten van 
luchtbellen), 0,7 voor ondersabelen en 0,9 voor ondergieten. Het betreffende 
deel van deze NEN-norm is te vinden in bijlage V. 

;r.. Maximum uitpuilen van de voeg van 2 mm in verband met het aanbrengen van 
dekvloeren. 

De rol die de vulling van de voeg in de huidige situatie in het bouwproces speelt moet 
vervuld worden, omdat in dit verslag geen aanpassingen gedaan zullen worden aan de 
huidige situatie bij aangrenzende werkzaamheden. 

;r.. Er mag geen mortelvuil vallen aan de buitenzijde van gevelwanden. 
De onderliggende geveldelen mogen niet vervuild of beschadigd worden. 

;r.. Oplossing moet te gebruiken zijn bij op de bouw gang bare temperaturen: -5 tot 35 ·C. 
;r.. Oplossing moet toegepast kunnen worden door de montageploeg. 
;r.. De snelheid van het wanden zetten dient bijgehouden te worden (15-25 m2 

voegoppervlak per dag). 
Om de oplossing te kunnen integreren in de huidige gang van zaken op een bouwplaats, 
dient de oplossing zich aan te passen aan de daarmee gepaard gaande omstandigheden: 

Tot slot de eis die is gelieerd aan het doel van dit onderzoek: 
;r.. Het gebruik van de oplossing dient zonder knelpunten op het fysieke vlak te zijn. 

3.2.4 Wensen 
Naast de hiervoor genoemde eisen, kunnen er wensen worden gesteld aan de te gebruiken 
middelen. Wensen zijn positieve beslissingsfactoren op basis waarvan een keuze gemaakt 
kan worden tussen verschillende methoden die aan de eisen voldoen. Dit zijn onderstaande 
wensen. 
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Om voor de uitvoering de meeste voordelen te bieden, moet de methode begrijpelijk en 
makkelijk uit te voeren zijn. 

);> Goede uitvoerbaarheid 

Het wordt als een voordeel gezien indien de methode met de voorschreven handelingen een 
resultaat behaald waar niet of weinig aan gecorrigeerd hoeft te worden. 

);> Nauwkeurige methode 

Het storen van de overige bouwplaatsactiviteiten levert nadelen op. De methode levert dan 
ook bij voorkeur hier geen hinder voor. 

);> Geen hinder voor overige bouwplaatsactiviteiten 

De medewerkers zijn een belangrijke factor in de uitvoering. In de eisen wordt aan hun 
gezondheid gedacht door de fysieke belasting te bekijken. Bij het ontwikkelen van de 
methode wordt ook belangrijk gevonden dat zij hun werk en werkomgeving prettig vinden. 
Om deze reden moeten de medewerkers de methode aangenaam vinden om mee te 
werken. 

);> Methode geniet voorkeur medewerkers 

Deze wensen kunnen gebruikt worden om opties of methoden met elkaar te vergelijken. 

3.3 Probleemstelling 
Eerst wordt uitgezocht waar nu precies een oplossing voor gevonden dient te worden. Om 
een verbetering te kunnen realiseren op het gebied van fysieke belasting en 
arbeidsomstandigheden, zal ten eerste vastgesteld moeten worden voor welke functies in 
het proces een andere oplossing gezocht dient te worden om tot een verbetering te komen. 
De probleemstelling luidt dan ook: 

Welke van de functies die vervuld dienen te worden bij het ondersabelen van een 
prefab element brengen op dit moment een knelpunt op het gebied van fysieke 

belasting met zich mee? 

Hiervoor is het ori49nterend onderzoek dat gedaan is op twee bouwplaatsen te Eindhoven 
[Stam & de Koning, Hurks beton] gebruikt om inzicht te krijgen in de huidige gang van zaken. 
Uit knelpuntenanalyse in hoofdstuk 2 bleek een aantal handelingen er de (mede)oorzaak van 
zijn dat er bij het vullen van de ondervoeg van een prefab wandelement knelpunten zijn op 
het gebied van werkhouding. Dit zijn: 

Aanbrengen van de mortel 
Controleren van de vulling van de voeg 
Afwerken van de randen 

In het functieonderzoek worden handelingen teruggebracht tot basisactiviteiten die vervuld 
moeten worden om tot het eindresultaat te komen. De basisactiviteiten waar bovenstaande 
handelingen onder vallen, zijn de activiteiten waar een nieuwe oplossing voor gevonden 
moet worden. 
Het aanmaken van het vulmiddel is meegenomen in de functieanalyse, om de mogelijkheid 
dat het aanmaken van het vulmiddel gecombineerd kan worden met een oplossing voor het 
vullen van de voeg niet uit te sluiten. Voor de uit de functieanalyse naar voren gekomen te 
vervullen basisactiviteiten, zullen verschillende oplossingsvarianten bepaald worden, waama 
overgaan kan worden tot het selecteren van de beste oplossing. 

3.3.1 Functieonderzoek 
Het proces van het vullen van de ondervoeg van een prefab wandelement vervult 
verschillende functies. Deze worden ingevuld door activiteiten die afhankelijk zijn van de 
methode. Deze geven aan wat er gedaan wordt om het doel te bereiken. Er wordt gekeken 
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naar de in- en uitgangstoestand van het proces, en de functies die hiertussen vervuld dienen 
te worden door handelingen. Oeze worden hier weergegeven in een SAOT-schema. 

In dit geval worden er twee basisfuncties onderscheiden. 
• Hoofdfunctie: het realiseren van de vulling van de ondervoeg van een prefab 

wandelement. 
• Nevenfunctie: het realiseren van verwerkklaar vulmiddel. 

Hierdoor is de mogelijkheid open gehouden om het realiseren van het vulmiddel mee te 
nemen in het ontwerp. of de realisatie van het verzorging van het vulmiddel te handhaven 
zoals die nu is. 
In het SAOT-schema in figuur 3.1 is te zien welke activiteiten er m6eten plaatsvinden tussen 
de ingangstoestand (te vullen ruimte onder een prefablwandelement) en de 
uitgangstoestand (prefab wandelement met naar wens gevulde ondervoeg). De invulling van 
deze activiteiten is het doel van het ontwerpen van een nieuwe methode zoals in dit verslag 
behandeld wordt. Door het realiseren van nieuwe methoden ontstaan de invullingen van het 
gebruikte materieel, materiaal en eventueel ook besturingen. 
In de eisen is vastgelegd dat de handelingen moeten worden uitgevoerd door de 
medewerkers van de ploeg. In schema 3.1 is dit dus bekend. 
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Uitgangstoestand: 

wandelement 
----.. Realiseren vulling ondervoeg 

Prefab wandelement 
met naar wens gevulde 
ondervoeg 

Transporteren 
vulmiddel 

Materiaal? 

Portioneren: 
aanbrengenl 
wegnemen 
vloimi/itiAI 

Portioneren: 
beoordelen 

vulling 

Besturing? 

Portioneren: 
beoordelen vulling 

Corrigeren: 
beoordelen 

vulling 

Materieel? Arbeid = 
ploegmedewerkers 

Corrigeren: 
aanbrengenl 
wegnemen 
vlllmirlrlAI 

Fig. 3.1: Basis SADT-schema van he! realiseren vulling ondervoeg 
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Het aanbrengen enl of wegnemen van vulmiddel, hangt samen met het beoordelen van de 
hoeveelheid die al is aangebracht. In figuur 3.2 is schematisch te zien hoe dit in zijn werk 
gaat. 

Start 

Aanbrengen 
vulmiddel 

nee 

Portioneren: aanbrengen 
en beoordelen 

------------------------, 

- ' -I ' -'-'-'- ' - ' - ' - ' -' - ' - ' ~' - ' - _ . _ . _ . _ . _ . _ • • • • • _._ . _ . • . • . •. •.•.•. _ . .• - ....... • • • . • . - . ~.- . - . -.- . - . - . - . -

, Ja 

ja 

[ Eind 

Wegnemen 
vulmiddel 

Corrigeren: 
beoordelen en 
aanbrengenl 
wegnemen 

Fig . 3.2: Siroomschema portioneren en corrigeren vulmiddel 

Corrigeren vervult een aparte rol. Als de handeling geen correctie nodig heeft, hoeft er ook 
niet gecorrigeerd te worden. Het is echter in de huidige situatie bijna nooit zo dat er niet 
gecorrigeerd hoeft te worden. Hoewel wei oplossingen denkbaar zijn waarbij correctie 
helemaal niet van toepassing is, is het toch van belang dat corrigeren in de ontwerpoplossing 
meegenomen wordt. 
De functies hiervan die op dit moment voor knelpunten zorgen zijn: portioneren : aanbrengenl 
wegnemen en portioneren: beoordelen, en corrigeren: beoordelen en corrigeren: 
aanbrengenl wegnemen . Dit blijkt uit de analyse waarin te zien is dat de problemen op het 
gebied van fysieke belasting door houding zich voordoen bij het aanbrengen (aileen bij 
ondersabelen), controleren (bij aile methoden) en afwerken (bij aile methoden). 
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Zoals eerder beschreven wordt ook een functieonderzoek gedaan naar het realiseren van 
verwerkklaar vulmiddel. Hierbij gaat het om de basisactiviteiten die vervuld worden tussen 
het aanwezig zijn van (de componenten van) het vulmiddel op de bouwplaats, tot 
verwerkklaar vulmiddel. In figuur 3.3 is dit in een SADT -schema te zien. 

I ngangstoestand: 
(componenten van) 
vulmiddel aanwezig op 
de bouwplaats 

Uitgangsloestand: 
Vulmiddel klaar om te 
verwerken 

Realiseren vulmiddel 

T ransporteren 
componenten 

vulmiddel 
Afrneten 

componenten 
vulmiddel 

3.3.2 Conclusie probleemstelling 

Verwerken 
componenten 

vulmiddel 

Fig, 3.3: SADT realiseren vulmiddel 

Uit de observaties blijkt dat de volgende van de basisactiviteiten op dit moment problemen 
opleveren op het gebied van arbeidsbelasting: portioneren: aanbrengenl wegnemen en 
beoordelen, en corrigeren: beoordelen en aanbrengenl wegnemen. Om een methode en 
middelen te kunnen ontwerpen die aan de doelstelling en tevens aan aile eisen en wensen 
voldoen, zal deze gehele functie met al zijn deelfuncties meegenomen worden in het 
ontwikkelen van een nieuwe methode. 
Geen van de functies van het verzorgen van het vulmiddel brengt een probleem met zich 
mee. In de morfologische schema's zijn deze functies niet meegenomen, omdat het niet 
wenselijk is dat deze van invloed zijn op de oplossing. Mocht bij lalere uitwerkingen blijken 
dat het aanmaken van het vulmiddel te integreren is met het aanbrengen, kan hier alsnog 
een alternatieve manier voor komen. 
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4 Ontwerpvarianten 

4.1 Ontwerpprincipes 
Nu bekend is waar aan gewerkt moet worden en onder welke voorwaarden, kan er aan de 
ontwerpvarianten begonnen worden. Er zal ontworpen worden aan de hand van de principes 
die toegepast kunnen worden. Daarmee worden de volgende principes bedoeld: 
Moment van aanbrengen:· - v~~r plaatsen wand 

- na plaatsen wand 
Vorm van het vulmiddel: - bulk 

- voorverpakte porties 
En aile combinaties hiervan zoals in figuur 4.1 te zien. 

kt 

Fig 4.1: Schema mogelijkheden aanbrenaen vulmiddel 

Er zijn negen mogelijkheden. Het achteraf aanbrengen van voorverpakte porties wordt om 
praktische redenen niet meegenomen. Daarom worden de opties 5, 6 en 8 waarbij dit 
achteraf zou gebeuren, niet verder uitgewerkt. 

In de NEN-norm 6720, artikel 9.17.3, staan reductiefactoren voor de sterkte van de 
mortelvoeg, die afhankelijk zijn van de manier van het aanbrengen van de mortelvoeg. Deze 
norm is te vinden in bjjlage V. De berekende constructieve waarde wordt vermenigvuldigd 
met deze factor die staat voor het vullingspercentage van het vulmiddel. 
Deze zijn: 

0,3 voor stellen in de mortel (vanwege het insluiten van luchtbellen) 
0,7 voor ondersabelen 
0,9 voor ondergieten 

Hiermee voldoet het stellen in de mortel dus niet aan de gestelde eis van een reductiefactor 
van maximaal 0,7. De oplossingen 1, 3 en 7 voor het vooraf aanbrengen van bulk worden 
dan ook niet verder uitgewerkt. 
Optie 9, waarbij het vooraf aanbrengen van voorverpakte eenheden en het achteraf 
aanbrengen van bulk gecombineerd word, is samengesteld uit de opties 2 en 4 en daarom 
zal in de schema's een optie opgenomen worden waarmee ze gecombineerd worden. 

Definities van de verschillende opties 
Handmatig: met de hand (van Dale), hier: volledig op menskracht zonder 

Hulpmiddelen uitvoeren van handelingen. 
Hu/pmidde/: Door menskracht aangedreven middel ter vereenvoudiging 

van handmatige handelingen. 
Mechanisch: machinaal (van Dale), hier: Niet door menskracht aangedreven, maar wei door 

de mensen bestuurde inrichting. 
Automatisch: apparaten of machines niet door de mensen bestuurd, zelfdenkend, 

zelfwerkend (van Dale), hier: volledig zelfwerkende en zelfdenkende inrichting 
waar geen menselijke aandrijving of besturing aan te pas komI. 

Gieten: laten stromen uit een vat, een emmer enz. (van Dale), hier: Zonder aandrijving 
aanbrengen door ergens uit te laten stromen. 
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4.2 Bepa/en van de methoden 
Het komen tot morfologische schema's met oplossingen waartussen verbanden zijn gemaakt 
om methoden te krijgen, is als voigt verlopen: 

1. Bedenken van mogelijke oplossingen per handeling (invullen van de regels van het 
morfologisch schema). 

2. Beargumenteren welke van deze oplossingen bruikbaar zijn (terugbrengen tot enkel 
bruikbare oplossingen per regel). 

3. Combineren van oplossingen tot methoden (combineren van de regels met elkaar). 

De morfologische schema's van de principes 2 en 4 zijn te vinden in de figuren 4.2 en 4.3. Of 
deze te combineren zijn of gecombineerd moeten worden zal als optie in de schema's 
aangegeven worden. 
1. Aile mogelijke oplossingen zijn per handeling te zien in deze morfologische schema's. 
2. De opties die niet meegenomen zijn in het creeren van de methoden zijn aangegeven met 
een rood kruis. Waarom deze oplossingen niet voldoen is te lezen in bijlage VI. 
3. Vervolgens zijn de bruikbare oplossingen gecombineerd tot methoden. Niet aile mogelijke 
'routes' leveren een potentiele methode op. Sommige oplossingen zijn niet te combineren of 
geven geen goed resultaat. In bijlage VI is te lezen hoe de keuzes voor methoden tot stand 
zijn gekomen. 

Er zjjn zes methoden ontstaan, die met elkaar vergeleken worden om de beste te selecteren. 
'Geheel mechanisch' methode (geel): 
In de 'geheel mechanische' methode is gekozen voor mechanisch aanbrengen. Omdat 
mechanisch aangebracht wordt, is het vrij eenvoudig om te beoordelen of er voldoende 
vulmiddel aanwezig is: met een hulpmiddel. Oit is eigenljjk de enige manier om zeker te 
weten dat er zich voldoende vulmiddel onder de wand bevindt. Omdat het aanbrengen na 
plaatsing van de wand plaatsvindt, is beoordelen van het aanbrengen, en beoordelen ter 
correctie, deels het zelfde proces. In deze methode wordt er vanuit gegaan dat men wellicht 
de voeg niet nauwkeurig genoeg van een passende vulling heeft kunnen voorzien, en dat er 
gecorrigeerd moet worden. Hierbij wordt de correctie met ander mechanisch materieel 
aangebracht of verwijderd dan bij het aanbrengen. Indien het corrigeren met hetzelfde 
materieel zou plaatsvinden, zou correctie overbodig worden om het een onderdeel van 
aanbrengen wordt. 
'Mechanisch gedwongen' methode (groen): 
Ook bij de 'mechanisch gedwongen' methode wordt gekozen voor mechanisch aanbrengen. 
Hier bekijken we verder echter de andere kant van het morfologisch schema. Oat betekent 
dat men aanbrengt en wegneemt tot de juiste hoeveelheid vulmiddel aangebracht is, en dat 
nadat er met een hulpmiddel is geconstateerd dat er voldoende mortel aanwezig is, correctie 
niet meer van toepassing is. 
'Gedwongen gieten' methode (rood): 
Een methode die in principe hetzelfde werkt als de 'mechanisch gedwongen' methode, is de 
'gedwongen gieten' methode. Het verschil in deze methoden zit hem in de manier van 
aanbrengen: bij deze methode worden het voegmiddel gegoten. Vervolgens wordt tijdens het 
gieten bepaald of de voegvulling voldoet, waardoor beoordelen en aanbrengenl wegnemen 
ter correctie niet meer van toepassing zijn. 
'Porties met correctie indien nodig' methode (mint): 
De porties worden met een hulpmiddel naar de plek getransporteerd, waar zij indien mogelijk 
met een hulpmiddel op de plek gelegd worden. Het is mogelijk dat dit hetzelfde hulpmiddel 
betreft. In de methode 'porties met correctie indien nodig' wordt met een ervaren oog 
gekeken of er een juiste hoeveelheid porties is aangebracht. Oaama wordt de wand 
geplaatst. Hierbij worden in deze methode de porties vanuit het midden aangebracht, 
waardoor na plaatsing van de wand vanaf de buitenzijde gecontroleerd wordt of er nog 
correctie nodig is. Oat gebeurt dan door middel van bulk, achteraf. 
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'Porties met sowieso correctie' methode (paars): 
Ook bij de methode 'porties met sowieso correctie' worden de porties, na het transporteren 
met een hulpmiddel, op het oog op hun plaats gelegd met een hulpmiddel. Hier worden de 
porties echter aangebracht ten opzichte van de buitenrand van de wand. Hierdoor is na 
plaatsing van de wand niet meer te zien of er voldoende vulmiddel aanwezig is, en wordt er 
bij de correctie vanuit gegaan dat er nog vulmiddel aangebracht moeten worden. Correctie, 
beoordelen is hier dus eigenlijk niet van toepassing, maar is voor de duidelijkheid toch als 
aparte optie meegenornen in het morfologisch schema. Tot slot wordt er gecorrigeerd met 
een methode uit het schema bulk, achteraf. 
'Berekende porties' methode (blauw): 
De 'berekende porties' methode werkt met een ander principe dan de andere methoden bij 
het aanbrengen in voorverpakte porties. Na het handmatig, met een hulpmiddel verplaatsen 
van de porties worden deze met een hulpmiddel aangebracht. De juiste hoeveelheid porties 
wordt van tevoren bepaald. Hierdoor is het zeker dat de juiste hoeveelheid vulmiddel 
aanwezig is, en is beoordelen en aanbrengenl wegnemen voor correctie niet meer van 
toepassing. 
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Bulk achteraf 

Trans 'orteren vulmiddel 

Portioneren - aanbrengen/ 
we nemen 

Portioneren - beoordelen 

Corri eren -beoordelen 

Corrigeren - aanbrengen/ 
wegnemen 

handmati 

handmati 

met de hand 

1 2 

x 

x 

x gieten x 

3 4 5 

mechanisch automatisch x 

automatisch x 

NVT 

sensor x 

mechanisch automatisch x NVT 

Fig. 4.2 morfologisch schema aambrengen bulk na plaatsen wand 



Voorver akt vooraf 

Trans orteren vulmiddel 

Portioneren - aanbrengen/ 
we nemen 

Portioneren - beoordelen 

Corri eren -beoordelen 

Corrigeren - aanbrengen/ 
wegnemen 

handmati 

handmati 

bulk, vooraf 

1 2 3 

mechanisch 

n-t:Ioor hul middeX tellen/ berekenen 

x bulk, achteraf NVT 

4 5 

automatisch x 

automatisch x 

sowieso NVT 

x 
Fig. 4.3 morfologisch schema aanbrengen porties voor plaatsen wand 



Hoofdstuk 4: 

4.3 Onderlinge verge/ijking 

4.3.1 Toetstng aan en wensen 
I"'IA'tnlCl,t<C!.t aan de en wensen 

kunnen deze uitgesloten u,n .. rt.: .... 

mo,geliiK een beslissing 
hAL"",,, .. ,rt om kunnen bepalen of 
oel(e":en of er op basis van wensen een 

unl,t'lA'1nA wensen: 

Methode 
Oaar wordt een met de halEllbiaarheld h ....... " .... 

project: 
X. Kan ..... "',thr.rt'" ontwikkeld worden h.n,,,,,, ... tijd en met 

Hieronder is wat de criteria waren beoordelen van de wensen. 
1, Het kan nog worden. Oit hangt van het 
ontwikkelde en materiee!. Als de mlCl,th(,l/i in gebruikt wordt genomen kan deze 
worden met de huidige methoden. 
2. Met hoe nauwkeurig de methode is wordt beejoeld Verkrijgt men met de voorgeschreven 
handelingen een die niet uitpuilt? Is een methode? 
Zowel de gedwongen method en (,gieten gedwongen' en 'mechanisch de 
methoden met porties zijn nauwkeurig omdat vulmiddel hierbij op gehouden 
wordt. De methoden waarbij gecorrigeerd dient te worden, scoren lager op nauwkeurigheid. 
3. Indien een activiteit op de bouwplaats voor de is dit 
een methoden met parties licht in het nadeel ten van de 
methoden waarbij achteraf aangebracht wordt. Hierbij ligt het plaatsen van het vulmiddel op 
het kritieke pad ten opzichte van het plaatsen van de wanden. Over andere aspecten van 

bouwplaats kan in dit stadium nag niets gezegd worden, 
het een vinden am mee te werken, is zeer 

is een arbeidsintensievere manier van aanbrengen dan pompen, en wordt 
am minder goed beoordeeld. methoden waarbij gecontroleerd wordt of 
correctie nodig is arbeidsintensief en een lagere beoordeling. 
X. Bij dient nieuw materieel ontwikkeld te bij de 
methode mechanisch', dient een mechanisch hulpmiddel te worden ontwikkeld am te 
corrigeren. Oit zou bij het realiseren van methode problemen op kunnen leveren. 

Wens Uitvoer~ Nauw~ Voork. Haalbaar 
Medew. 

++ 
en + ++ + + 

+ ++ + 
+ 

+ + 
+ + + 

Fig.4.4: Vergelijking op basis van omgevingscriteria 



Hoofdstuk 4: Ontwerpvarianten 

Ook aan de hand van de wensen is het moeilijk om een selectie te maken uit de methoden. 
Toch wordt de beslissing genom en op basis van de beschikbare informatie. Van de 
methoden waarbij bulk achteraf wordt aangebracht, is enkel gekozen voor de methode 
'mechanisch gedwongen'. Deze is nauwkeurig, behoeft geen correctie en het aanbrengen 
gaat mechanisch. Van de methoden waarbij met porties gewerkt wordt, zal de methode 
'porties met correctie indien nodig' niet verder uitgewerkt worden. Doordat de mortel zich in 
de porties bevindt kan voordeel gehaald worden op de nauwkeurigheid en netheid, wat 
tenietgedaan wordt door alsnog te corrigeren. 

In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden naar de vorm en bruikbaarheid van porties in 
de method en 'porties met sowieso correctie' en 'berekende porties'. Met het uitwerken van 
de 'mechanisch gedwongen' methode zal blijken hoe het volledig ge'integreerd aanbrengen 
en beoordelen zonder correctie achteraf voldoet. 

4.4 Vergelijking van de geselecteerde methoden 

4.4.1 Opzet van de uitwerking 
Nu er drie methoden geselecteerd zijn, worden deze nader bekeken om zo een beslissing te 
kunnen nemen over de methode die gematerialiseerd en getoetst wordt. 
De gekozen method en worden behandeld, waarna beargumenteerd wordt welke oplossing 
er gekozen is. Bij het uitwerken van de methoden, zal er aangegeven worden welke van de 
in hoofdstuk 3 bepaalde eisen er gehaald worden. Ook worden de gerezen vragen op een rij 
gezet. 

4.4.2 De method en naast elkaar 
Bij de geselecteerde methoden is door het volgen van het morfologisch schema verzekerd 
dat zij aile handelingen tussen in- en uitgangstoestand doorlopen. 
Gehaalde eis: 

Invullen van aile basishandelingen die voortkomen uit het functieonderzoek 

De oplossingen 'porties met sowieso correctie' en 'berekende porties' zijn in theorie 
verschillend. Doordat in de praktijk bij methode 'berekende porties' de gaines nog 
aangegoten moeten worden na het realiseren van de voegvulling, zijn de handelingen in 
grote Iijnen hetzelfde. 
Porties met sowieso correctie: plaatsen van de porties en beoordelen op het ~Og, en. 

aangieten van de gaines tevens gebruiken als ingebouwde zekerheid. 
Berekende porties: plaatsen van de porties na berekenen hoeveel. Voeg is dan gevuld en 

de gaines moeten nog aangegoten worden. 
Hieruit blijkt dat het uitrekenen van de porties geen voordelen oplevert, omdat nog steeds de 
gaines aangegoten dienen te worden. De methode 'porties met sowieso correctie' zal verder 
uitgewerkt worden. 

4.5 Mechanisch gedwongen methode 
Methode: Aanbrengen van vulmiddel in de vorm van bulk 
Transporteren met hulpmiddel7 mechanisch aanbrengen -7 beoordelen op het oog met 
hulpmiddel -7 beoordelen ter correctie niet van toepassing -7 correctie niet van toepassing 

4.5.1 Materieel 
Bij deze methode kan materieel nodig zijn voor de volgende onderdelen: 
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Er wordt mechanisch aangebracht. Dat gebeurt ook bij de huidige methode van 
ondersabelen met de pomp. Het pompen met een spack-spuitmachine is een manier die 
goed functioneert en waar zich weinig problemen voordoen. Door de flexibele slang die in de 
gaine gestoken kan worden, zou het mogelijk zijn om deze ook voor het mechanisch 
aanbrengen via de gaines te gebruiken. 

Fig 4.5: 1.spackspuitmachine 2. rondduwen (foto's gemaakt bij ploeg Hurks Beton te Flight Forum Eindhoven) 

De mortel wordt dus via de gaines onder de wand gepompt met de spack-spuitmachine. 
Deze is in figuur 4.5 te zien. De machine heeft vier wielen en wordt over de bouwplaats rond 
geduwd. Hiermee is de machine bruikbaar als hulpmiddel om de mortel mee te transporteren 
naar de werkplek. 
De machine is vierwielig dus stabiel, maar zoals in afbeelding 4.5 is te zien, moet een lange 
medewerker de machine in een onaangename houding duwen. Daarom zal er een 
aanpassing gedaan worden door een verstelbaar handvat aan te brengen op de machine. 

o 

Figuur 4.6: Aanbrengen van een verstelbaar handvat voor ergonomisch betere duwhouding 

Voor het beoordelen is een hulpmiddel nodig, om zonder onder de wand te kunnen kijken, te 
beslissen of zich daar voldoende vulmiddel bevindt. Hiervoor zal een opkomer goed voldoen. 
Dit wil zeggen dat er opening(en) in de wand zijn die zodanig zijn vormgegeven dat de lucht 
die onder de wand zit hier omhoog komt. Dit kan ook de gaine zelf zijn. Door dit principe mag 
men er vanuit gaan dat als de opening gevuld is, de voeg onder de wand dat ook is. Hiervoor 
zal een aanpassing aan de gaine en/ of wand gedaan moeten worden, en dit zal verder 
behandeld worden onder materiaal. 
Bij het vinden van een alternatief voor het huidige bekisten, wordt gedacht aan een oplossing 
waarin het de afscheiding verloren gaat. Daarmee wordt het behandeld bij materiaal. 
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Gehaalde eisen: 
Bestaande methode voldoet tussen -5 en 30 'C 
Methode kan toegepast worden door de montageploeg 
Bij het voortduwen van de pomp zullen door een aanpassing aan het handvat geen 
knelpunten zijn op het gebied van fysieke belasting 
Bij gebruik van deze methode zal de reductiefactor vergelijkbaar zijn aan die van 
ondergieten = 0,9 

Gerezen vragen: 
Welke mortelsoorten kunnen met de machine verwerkt worden? 
Zijn er eisen aan de vloeibaarheid van de mortel voor het aanbrengen via de gaines? 
Zijn er eisen aan de vloeibaarheid van de mortel voor het verwerken met de pomp? 

4.5.2 Materiaal 
Voor het gedwongen vullen van de voeg zullen materialen gevonden moeten worden om de 
voeg af te sluiten. Voor de opkomer als middel om te beoordelen zal deze gerealiseerd 
moeten worden. 
Oat er niet meer gecorrigeerd hoeft te worden, geeft aan dat het vulmiddel op een manier 
wordt geportioneerd waardoor de volledige voeg gevuld is zonder risico op nog moeten 
wegnemen ter correctie. Er zal gedwongen worden aangebracht als de wand al geplaatst is. 
Hiervoor moeten voorbereidingen getroffen worden. In de huidige situatie wordt er bekist, 
wat onder materieel valt. Dit is niet ideaal vanwege de hoeveelheid werk om deze aan te 
brengen en weg te halen. De houding die men hierbij moet aannemen is onaangenaam. Er 
zijn drie momenten om de afscheiding aan te brengen, die hier schematisch weergegeven 
worden. 

1 2 3 

Fig. 4.7 manieren om afscheiding aan te brengen 

Daarna wordt het vulmiddel mechanisch via de gains onder de wand aangebracht. Vanwege 
de hoek waaronder aangebracht moet worden (in de openingen van de gains) wordt er 
aangebracht met een slang die flexibel is. Er zal beoordeelt moeten worden of de ruimte 
onder de wand wei volledig gevuld is, zonder dat er op dit moment nog gekeken kan worden. 
Dit kan door gebruik te maken van een opkomer, die onder andere ook gebruikt wordt bij het 
gieten van metaal' of kunststof. 
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Dit wil zeggen dat de er een opening in de mal zit waardoor de lucht die in de mal zit hier 
omhoog komt. De plek waar men giet (gietloop) kan ook gecombineerd worden met de 
opkomer. Dan mag men er vanuit gaan dat als de opening (in dit geval de gaine) gevuld is, 
de voeg onder de wand dat ook is [vVeen, 2005]. Hierna kan er dus vanuit gegaan worden 
dat de vulling van de ondervoeg gereed is. 
Of deze methode geheel zonder knelpunten op het fysieke vlak is en of de geeiste snelheid 
gehaald wordt, zal blijken bij materialisatie en realisatie. 

Gehaalde eisen: 
Door gedwongen aanbrengen is er al een barriere voor het aangieten van de gaines. 
Door het gedwongen aanbrengen zal de voeg niet uitpuilen. 
Door gedwongen aanbrengen zal er geen mortelvuil vallen aan de gevelzjjde. 

Gerezen vraqen: 
1. De afscheiding wordt op de vloer aangebracht voordat de wand geplaatst wordt (verloren 

afscheiding). 
Hoe komt de afscheiding exact op de juiste plaats op de vloer? 
Uit welk materiaal bestaat deze afscheiding? 
Hoeveel van het constructieve overdrachtsoppervlak wordt door de afscheiding 
weggenomen en welke gevolgen heeft dit? 

2. De afscheiding wordt op onderzijde van de wand aangebracht voordat deze geplaatst 
wordt (verloren afscheiding). 

Hoe komt het de afscheiding onder de wand? 
Uit welk materiaal bestaat deze afscheiding? 
Hoeveel van het constructieve overdrachtsoppervlak wordt door de afscheiding 
weggenomen en welke gevolgen heeft dit? 

3. De afscheiding wordt onder of tegen de wand aangebracht nadat deze is geplaatst (kan 
zowel verloren zijn, als herbruikbaar) 

Zijn er goede alternatieven voor kisten? 
Zijn er manieren om de afscheiding in een comfortabele werkhouding aan te 
brengen? 
Moet voor het gebruiken van de gaine als opkomer de vorm van de gaine enl of de 
onderzijde van de wand aallgepast worden? 

4.6 Methode porties met sowieso correctie 
Methode: Aanbrengen in voorverpakte porties 
Transporteren met hulpmiddel-7 Aanbrengen handmatig met hulpmiddel 7 Beoordelen op 
het oog zonder hulpmiddel - Plaatsen wand - Beoordelen: sowieso corrigeren -7 Corrigeren 
dmv bulk, achteraf. 

4.6.1 Materieel 
Benodjgd voor: 

T ransporteren 
Aanbrengen 
Correctie: aanbrengen 
Correctie: beoordelen 

Voor het transporteren van de porties is een hulpmiddel nodig. De meest voor de hand 
liggende vorm van dit hulpmiddel is rijden . Voor dit rijden kan aan verschillende vormen 
worden gedacht, zoals in figuur 4.9 is te zien. 
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Fig. 4.9: 1. Kruiwagen (www.bosal.com) 2. transportbak (www.vinklisse.nl) 3. kinderwagen (www.yuniokraamzorg.nl) 

De minste lichamelijke inspanning gecombineerd met de beste bestuurbaarheid worden 
gerealiseerd met het principe van een kinderwagen, die eigenlijk een soort combinatie van 
een transportbak op zwenkwielen met een kruiwagen is. Hij is stabiel door de vier (grote) 
wielen, en kan goed bestuurd worden door het handvat. Dit principe zal dan ook gebruikt 
worden bij de ontwikkeling van het transporthulpmiddel. 
Het is wenselijk om het hulpmiddel om de porties aan te brengen te combineren met het 
transporthulpmiddel. Indien de vorm van de porties langwerpig is kan gedacht wordt aan het 
principe van een has pel. 

Over het gedrag van het materiaal waarmee de porties gemaakt worden, is nog niets 
bekend. Daarom is het op dit moment nog onmogelijk om het hulpmiddel voor het 
aanbrengen van deze porties al verder uit te werken . 

Na het plaatsen van de wand op de porties zal er gecorrigeerd worden door de ruimte tussen 
de porties te vullen met bulk via de gaines. Dit gaat op dezelfde wijze als bij methode I: Met 
een spackspuit-machine zal het vulmiddeillaar de plaats van bestemming gereden worden, 
om daar via de gaines onder de wand gepompt te worden. Op de machine wordt een 
verstelbaar handvat aangebracht. Door middel van de opkomer ziet men of de ruimte onder 
de wand voldoende gevuld is. 

Gehaalde eisen: 
Geen ingewikkelde handelingen, dus bruikbaar door de montageploeg 

4.6.2 Materiaal 
Omdat er met porties gewerkt gaat worden zowel als met bulk, zullen er nieuwe materialen 
moeten worden toegepast voor de porties, en aanpassingen moeten worden gedaan aan de 
wand om met een opkomer te werken. 
Het principe van deze methode is dat het vulmiddel in porties aangebracht wordt en dat deze 
de barriere vormen voor het later aanbrengen via de gaines. De porties zullen dan ook 
naadloos op elkaar aangesloten moeten worden. Mogelijke vormen van porties zijn Lakjes of 
'worsten'. Het materiaal van de verpakkingen zal flexibel moet zijn om zich te vormen naar 
de wand op het moment dat deze er op wordt geplaatst. In figuur 4.10 is schematisch te zien 
hoe de porties rond een stek geplaatst worden, waarna de open ruimte via de stek 
aangegoten wordt. 
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Fig. 4.10: Methode II: Porties aanwezig, aanbrengen wand op porties, mortel pompen via gaines, eindresultaat 

komen de porties op exact 
Wat is de e4asticiteitsfactor van 
Hoe nauwkeurig kunnen we de 

nnlrtio::!,<t mee te maken. dat 
er gewicht op komt, 

deze manier de vullingsgraad 
n ..... r'li&o!<t be~)aald word .. Dan kan ook de 

n ..... rti""<t inschatten? 
Hoe worden de porties naadloos ".:.,·"'nlr'lt'l£:,t'I .. r ..... I'I ..... rt'I 

4.7 Beslissing definitieve methode 
zal een beslissing moeten vallen 

• ... .:.l'ItAJ ...... t'I ... .:.t'I mechanisch' en ·n ..... rti"",(l; 

methode 'gedwongen mechanisch' 
onderdelen die bij het on<ler~>aDelel 

hieraan, kunnen op de bouwplaats 
ontwikkeling in 

rn."m ... t"'", met is 
voldoen en dan ook beter scoon 
gelpalard gaan zijn echier zeer Int.~r.,,'~~:~n.r 
realiseren van &en Oplossinlg g,ek()Z8,n 

van de 

'aeawon(Jen ma..r-hlllniQ:i"h'. kunnen bij (delen 
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Hoofdstuk 5: Methode 'porties met sowieso correctie' 

5 Een nieuwe methode: 'porties met sowieso correctie' 

5.1 Inventarisatie uit te werken onderdelen 
Hier wordt op een rij gezet welke onderdelen nog uitgewerkt dienen te worden om de situatie 
in de praktijk te kunnen toepassen. 
De beginsituatie is als voigt: 

Situatie: 

IIIIII?I 
o 

Fig. 5.1: a. doorsnede betonwand met gaines b. vooraanzichl vloer mel slekken en vulplaaljes 

Om te bepalen welke punten nog niet (voldoende) bekend zijn, is in figuur 5.2 het SADT
schema van de activiteit te zien met de functies zoals die in het functieonderzoek zijn 
bepaald. In het rood is aangegeven welk materieel, materiaal of aansturing invulling behoeft 
om de methode te kunnen toepassen. Deze invulling wordt in de volgende paragrafen 
puntsgewijs behandeld. Met de invulling van materieel, materiaal en aansturing zal ook 
duidelijk worden hoe de handelingen in hun werk gaan. 

Ingangstoestand: 
Te vullen ruimte (voeg) 
onder een prefab 

Uitgangstoestand: 

wandelement 
----... Realiseren vulling ondervoeg 

Prefab wandelement 
met naar wens gevulde 
ondervoeg 

Transporteren 
vulmiddel 

, I 

transoorthulomiddel " I 

, " " 

, , , 
I 
I 

Portioneren: 
aanbrengenl 
wegnemen 
vlllmirlrlAI 

, , Hulomid~el voor aanbrenaen 

, , 

, , , 

#~ ~'.-------, 

Vullen van de 
---. porties 

Soart parties 

t 
Vulhulpmiddel 

I 
\ 
I 
I 
\ 

HnAVAAlhAirl? 

~ 
Portioneren: 
beoordelen 

vulling 

HnAVAAlhAirl? 

Corrigeren: 
beoordelen 

vulling 

Hulomiddel voor controle 

HnAVAAlhAirl? 

-+ 
Soart 
vulmiddel 

Carrigeren: 
aanbrengenl 
wegnemen 
vloimirlrlAI 

Materieel voor aanbrenqen 

Fig. 5.2: Basis SADT-schema van hel realiseren vulling ondervoeg 
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Met dit SADT-schema als leidraad is hier IAI"",""rll""I"I""IJ'""n welke punten 
worden. 

• Aansturingl bepaling hoeveelheden 
o Hoeveelheid: lengte. en breedte van voeg 
o van de plaats van de wand) 

• Vorm van de porties en vullen ervan 
• Materiaal van de porties 
• Constructiefl vullingspercentage 
• Mortelsoorten 

o Van de porties 
o V~~r de correctie 

• Transporthulpmiddel 
• van aanbrengen van 
• Manier van aanbrengen <:>"I"Itor<:>' 

• Hulpmiddel voor controle: opkomer 

5.2 Varianten per onderdeel 

5.2.1 Aansturingl bepaling hoeveelheden 

ltaE~W€~rKI moeten 

V~~r het 
dient le 

van van belang te weten waar en er aangebracht 
hoeveelheid het vullingspercentage van de 

no,orn,m is het van belang om te welen voeg breed de voeg 
porties terecht moeten komen. Omdat gevuld aan de 

hand van voegdikte, is het nodig om te weten de voeg zullen 
voorafgaand aan het aanbrengen volgende acties worden: 

• Bepalen hoe breed de voeg is aan de hand van tekeningen (voora1) 
• hoe lang de voeg is aan de hand van tekeningen (vooraf) 
• hoog de is aan de hand van vulplaatjes (in het werk) 
• waar de is van porties (waar exact wand komt) en hoe 

nauwkeurig ze daar terecht komen d.m.v. wandmaatvoering op de vloer 
De werkvoorbereider dient vooraf op de wandentekeningen a1 te lezen hoe de wanden 
zijn en Aan de hand kunnen de worden. er wanden 
met verschillende breedte worden, dienen soorten porties n<:">Ta,""'1 te worden. 
De bouwplaatsmedewerkers hebben wandentekeningen om wanden op juiste plaats te 
zetten. Hierop kunnen zij zien welke breedte waar komen, en zo juiste breedte 

op plaats aanbrengen. 
waarop de wand komt te staan wordt de maatvoerder uitgezet met 

vulplaatjes. vulplaatjes verschillende en bijbehorende kleuren. Door 
het teilen van de vulplaatjes kan bepaald worden de voeg bij zal zijn. 
De dikte van porties wordt op aangepast. In de praktijk zijn zo 
bekend met vulplaatjes dat dit probleem Anl,Q\I".rt 

Om de exacte plaats van de porties te bepalen, gebruik worden gemaakt van de 
informatie ook gebruikt wordt om exacte plaats van de wand te Dit gebeurt 
door op de te maatvoeren. De porties moeten op die locatie liggen. 
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5.2.2 Vorm en vullen van de porties 
Afmetingen, vulopening en vorm van de porties worden vastgelegd zodat vervolgens het 
materiaal toegekend kan worden, dat tevens afhangt van de vorm . Met de vulopening en de 
vorm hangt de wijze van vullen samen. In figuur 5.3 zijn mogelijke vormen weergegeven, in 
rood: 

~1!ZJl 
A. Slangvormige portie rondom, waarbij de uileinden nog 

aan elkaar geslolen moelen worden 

I 

B· B" . . . . . . . . . . . . . . , .. .. .. .. .. 
. -:.~.:- . -:-:.:-:-.. . .. 

B. Wandbrede porties mel sparingen voor de slekken 

C. Langwerpige porties aan beide zijden van de slekken, die 
aan de uileinden van de wand dichlgezel dienen Ie worden 

lFiguur 5.3: Mogelijke vormen van de porties 

Hoe minder er nagegoten hoeft te worden, hoe minder risico er is op luchtinsluitingen die niet 
te zien zijn. Het punt waar de porties gesloten moeten worden kan een risico zijn op lekken 
en is onhandig. Om deze reden is er gekozen voor vorm B. 
Bij deze methode kunnen de vulplaatjes echter niet meer op een variabele plek neergelegd 
worden. Hiervoor wordt afgesproken dat de vulplaatjes altijd net naast een stek geplaatst 
zullen worden, zodat ze vallen in het gebied waar de sparing in de portie zit. 

Om uit te rekenen wat het maximaal toelaatbare te tillen gewicht van de porties is wordt de 
NIOSH-methode gebruikt [www.arbobondgenoten.nl). Deze is te vinden in bijlage VII. Bij de 
NIOSH-methode worden de horizontale factor, de verticale factor, de verplaatsingsfactor, de 
asymmetriefactor, de frequentiefactor en de contactfactor ingevuld in de volgende formule: 
Maximum tilgewicht = 23 x Hf x Vf x Of x Af x Ff x Cf (in kg) 
Dit doet men aan het eind en aan het begin van de handeling en zo komt men tot twee 
aanbevolen gewichtlimieten . De laagste van de twee dient aangehouden te worden, zodat 
tijdens de hele tilhandeling de aanbevolen limiet niet overschreden wordt. Hoe de methode 
ingevuld en de factoren voor dit geval uitgerekend worden is te vinden in bijlage VI. Hieruit 
blijkt dat het maximale gewicht van de porties per stuk gesteld wordt op 5.5 kg. 

Het soortelijk gewicht van cementmortel is 1900 kg/m3. De porties hebben dan een 
maximale inhoud van 0.0029 m3. 
aij 350 keer 300 mm is de portie maximaal 27 mm haag 
aij 300 keer 300 mm is de partie maximaal 32 mm haag 
aij 300 keer 250 mm is de partie maximaal 38 mm haag 
aij 250 keer 250 mm is de partie maximaal 46 mm haag 
Vaegen varieren in hoogte van ongeveer 10 tot 25 mm. 300 bij 300 is de grootste afgeronde 
maat die kan toegepast worden binnen de gewichtslimiet. De speling is om de portie licht te 
overvullen, zodat de vaeg gegarandeerd geheel sluit. 
De porties hebben een breedte die afhankelijk is van de wand (150 tot 300 mm). De lengte 
kan aangepast worden ap het maximale gewicht. Bij een wand van 150 mm zou de portie 
600 mm lang mogen zijn. Hiermee gaat de f1exibiliteit van het systeem echter achteruit. Er 
maet een evenwicht gevonden worden tussen flexibiliteit en handelbaarheid van de porties 
(hierbij is kleiner handiger) en de hoeveelheid handelingen (hierbij is groter handiger). Ook 
maet het vulsysteem de porties kunnen verwerken. Om deze reden is besloten dat de porties 
een maximale lengte hebben van 300 mm. Parties zullen dan besteld kunnen worden in aile 
formaten tussen 1,50 en 300 mm. Zo kan aak bepaald worden hoe de vaeg het voordeligst 
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en meest volledig gevuld kan worden. Om eventuele ruimtes aan het einde van de wand te 
vullen, moet een portie op de goede maat omgevouwen worden. Deze verkleinde portie kan 
restruimte opvullen. Het dubbelgevouwen deel wordt onder de portie gelegd. 

Volgens de eisen mogen de porties niet meer dan 2 mm uitpuilen buiten de voegrand. Uit de 
constructieve voorwaarden zal blijken dat het onwenselijk is dat de porties buiten de rand 
komen. 

Figuur 5.4: He! principe van enkel expansie naar binnenzijde wand 

Dit kan bijvoorbeeld door expansie van het 'rubber' naar binnen in plaats van naar buiten 
door dikker rubber toe te passen aan de buitenzijde van de portie. Dit is geschematiseerd in 
figuur 5.4. Deze oplossing werkt echter aileen bij porties die een sparing in het midden 
hebben, terwijl in praktijk de rechthoekige porties vaker gebruikt zullen worden. Tevens 
leveren aile naden zwaktes op in de portie, waardoor deze minder sterk zal zijn dan porties 
van een soort materiaal. 

Door het vullen aan te passen op de voegdikte. zullen de porties weinig uitrekken op het 
moment dat de wand er op komt. Ais ze een beetje smaller zijn dan de betreffende wand 
blijven ze binnen de voeg. Ook kunnen ze dicht bij elkaar liggen. wat de vullingsgraad 
verhoogt. 
Hiervoor is een vulsysteem bedacht waarbij de porties tussen twee platen gelegd wordt, die 
afgesteld kunnen worden op de dikte van de voeg . Ais deze op de goede dikte zijn gedraaid 
kan de portie volgestort worden en zo voldoet deze altijd aan de dikte van de voeg. De af te 
stellen dikte is af te lezen aan de vulplaatjes. Hier wordt enkele millimeters aan toegevoegd 
om volledig contactoppervlak met de wand te creeren. Het principe is te zien in figuur 5.5 . 

.. ... 

e •• ... 
.. 

Fig. 5.5: principe vulsys!eem 

Het systeem zal ge·integreerd worden in het transportmiddel voor de mortel. Zo ontstaat een 
rijdende eenheid waarin mortel kan worden gemixt in een bak of kuip. en de porties 
rechtstreeks uit deze kuip gevuld kunnen worden. Dit gebeurt door een kraantje te monteren 
aan de kuip, waar de porties onder komen te hangen. Tevens zal er ruimte gemaakt worden 
om lege porties mee te nemen. 
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De vulopening zit in de hoek van de porties. Op deze plek kan er het best ontlucht worden, 
en als de porties op hun kant in het vulsysteem gehangen worden, zit de opening onder de 
vulkraan. Hoe deze opening er precies uitziet en wat de afmetingen er van zijn wordt 
uitgewerkt bij het maken van een prototype. 

5.2.3 Materiaal 
Het materiaal waar de porties van gemaakt worden, moet zowel sterk zijn (het mag tijdens 
verwerking niet kapot gaan), als in enige mate rekbaar (de druk van de wand moeten worden 
opgevangen zodat de wand op de vulplaatjes komt te rusten) en flexibel (variaties in de 
onderzijde van de wand moeten worden opgevangen). Er zjjn wei enkele voorbeelden te 
bedenken van materialen die in de praktijk ongeveer op deze manier functioneren en 
wellicht als voorbeeld kunnen dienen: 

1 2 4 5 

Fig 5.6: Materiaalvoorbeelden 
[www.design.nl, www.decondoomdealer.nl, www.rechtuithethart.org , www.fireprotection.be, shop.jessar.nl] 

Rubber, Polyurethaan of PVC-folie zijn opties om de porties van te maken. 

Rubber: Rekbaar, rek bij breuk bij een dikte van 1 mm minimaal 250% 
Niet doorzichtig te verkrijgen 
Verlijmbaar met cyano-acrylaatlijm 

Polyurethaan: Zeer sterk en dus dun te gebruiken 
Minder rekbaar dan rubber 
Semi-doorzichtig te verkrijgen 

PVC: Minder rekbaar dan rubber 
Doorzichtig te verkrijgen 
Lasbaar (hete bout, hete lucht of hoogfrequent) 

Indien de porties handgemaakt moeten worden, is de sterkte van de portie afhankelijk van de 
sterkte van de verbinding. Daarom moeten de porties voor gebruik in bouwprojecten bij 
voorkeur gegoten te worden. Het principe van een bailon, die vierkant is en eventueel hoogte 
bezit. De dikte zal door materiaalkundig onderzoek vastgesteld moeten worden. 
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5.2.4 Constructiefl vullingspercentage 
• Kunnen deze porties luchtvrij gevuld worden? (en hoe?) 
• Wordt hiermee de 70% gehaald? 

Er zullen porties geleverd worden van verschillende breedte, zodat deze altijd aangepast zijn 
op de breedte van de wand. Standaard prefab wanden varieren in dikte van 150 mm tot 300 
mm. Stekken worden over het algemeen gebruikt tot een dikte van 0 20. 
De sparing in de porties moet groot genoeg zijn om hier zonder beschadigingen omheen 
geplaatst te kunnen worden, eventuele maatafwijkingen in de stek op te kunnen vangen, en 
vulplaatjes te plaatsen. Vulplaatjes zijn 50 bij 50 mm. Er wordt gekozen voor een sparing in 
de porties met een doorsnede van 100 mm. Er is dan nog 30 mm ruimte aan de kritieke 
zijde voor de vulplaatjes en om de portie te manoeuvreren. Deze informatie over de wanden 
is geleverd door de heer Swinkels van Hurks Beton. 

De smalste wanden zijn 150 mm breed. De porties zijn dan op zijn kleinst 150 bij 200 = 
30.000 mm2. De sparing heeft een oppervlak van rrr2 = IT (50)2 = 7854 mm2. De portie heeft 
dus zonder nagieten een vullingspercentage van (oppervlak portie - sparing) / (oppervlak 
portie) x1 00% = 75% 
Dit percentage geldt als de porties geheelluchtvrjj gevuld kunnen worden. Tjjdens het testen 
van de prototypes zal duidelijk worden hoe secuur de porties gevuld kunnen worden. 

Over de invloed van de porties op de constructieve eigenschappen van de mortelvoeg is 
gesproken met de heer ing. S. de Boer van de TUfe, die zich gespecialiseerd heeft in 
geprefabriceerde betonconstructies. 
De druk in het materiaal van de porties neemt toe naarmate deze verder in elkaar geduwt 
wordt. Het grootste dee I van deze druk wordt door de mortel afgedragen op de 
onderliggende constructie, zoals dit constructief bedoeld is. Op de zjjkanten komt echter druk 
te staan op het materiaal. 

P d 

Fig. 5.7 Druk in het rubber 

De kracht in het rubber is dan P*d/2. Dit is niet van invloed op de constructieve 
eigenschappen, tenzij het buiten de wand gaat uitpuilen. Dit moet dan ook voorkomen 
worden. 
Ais de huidige toegestane scheUlwijdte in de mortel in acht genomen wordt, is de 
constructieve waarde van mortel in een omhulsel dezelfde als die van op de reguliere wijze 
aangebrachte mortel. Ais de methode toegepast gaat worden zal er nog wei gekeken 
moeten worden naar de brandveiligheid, omdat bij brand het omhulsel weg zal smelten. 

5.2.5 Mortelsoorten 
De mortelsoorten voor het vullen van de porties en het aangieten via de gaines, kunnen 
verschillend zijn. 
V~~r beide toepassingen is het van belang dat de mortel vloeibaar is. V~~r het aangieten 
omdat deze zich via de gaines goed moet verspreiden. Voor het vullen van de porties is het 
praktisch als de mortel vloeibaar is. Zo zal het eenvoudiger zijn om de porties via het 
kraantje te vullen. Ook komt het ten goede aan de f1exibiliteit van de portie. Om deze reden 
wordt voor zowel de porties als het aangieten een gietmortel gebruikt. Hierbij kan gedacht 
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worden aan Cuglaton gietmortel, Rhinofil gietmortel van Hakron, of Maxit krimparme 
gietmortel. 
Het uitharden van mortel is een chemisch proces, waar geen lucht bij hoeft te komen. Het is 
hierdoor voor het uitharden geen probleem dat de porties afgesloten zijn. 

5.2.6 Transportmiddel 
Het transportmiddel zal een rijdend transportmiddel zijn dat makkelijk te duwen is zoals in 
het voorgaande hoofdstuk beschreven. Deze zal niet verder ontwikkeld worden tot een 
prototype, maar wei meegenomen in de beoordeling van de methode. 
In dit transportmiddel zal het vulmechanisme geIntegreerd worden. Door het vullen bij de 
betreffende wand te doen, zullen vergissingen voorkomen worden en kan men de porties 
meteen verwerken. 
Eerst wordt de mortel aangemaakt. Dit kan naar voorkeur van het bedrijf of van de 
bouwplaatsmedewerkers, met een speciekuip en handmixer of met een speciemolen. Deze 
mortel wordt in het transportmiddel gegoten. De kuip van het transportmiddel kan uitgerust 
worden met een mixer, zodat de mortel vloeibaar en goed gemengd blijft. Het vulsysteem, 
dat bestaat uit twee platen die in afstandverstelbaar zijn, wordt op de goede dikte ingesteld 
en de portie wordt er tussen gehangen. Het vullen kan gebeuren door bijvoorbeeld een 
kraantje of een slang met pomp. 

Handvat in 
hoogte 
verstelbaar 

Opbergplaats voor porties -

Kuip voor mortel 

Vulsysteem 

Zwenkwielen 
voorziide 

Fig. 5.8: transporthulpmiddel met vulsysteem 

Wat de tijdsduur is van dit vullen en of dit kan voldoen aan dezelfde normen als de huidige 
methoden, moet blijken uit de testen en/ of uit de praktijk. Ais de porties gevuld zijn worden 
ze met de hand op hun plaats gelegd. 

5.2.8 Materieel om aan te brengen voor correctie 
Achteraf wordt er via de gaines aangegoten. Dit kan met een pomp zoals deze ook gebruikt 
wordt bij het ondersabelen met de pomp. Hierbij moet opgelet worden dat de slang in de 
gaine aangebracht kan worden. In de geValien dat dit niet past, wordt bij de huidige methode 
alsnog met de gieter aangegoten. Voor de nieuwe methode zal er een verlengstuk komen 
dat de slang vernauwd, zodat er altijd met de pomp aangegoten kan worden . 

5.2.9 Hulpmiddel voor controle correctie 
De gaine zal gebruikt worden als opkomer. Eigenlijk zou om optimaal te kunnen functioneren 
als opkomer, de vorm van de gaine en onderzijde van de wand aangepast moeten worden. 
Deze vorm dient zo te zijn dat de gaine altijd het hoogste punt is van de onderzijde van de 
wand, en bij voorkeur dat de lucht zich gedwongen daar naartoe beweegt. 
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5.3 Kosten 
De kosten van mortel versehillen niet veel van de huidige methoden. Wellieht gaan de kosten 
omlaag omdat er niet meer mortel wordt gebruikt dan noodzakelijk is en er dus geen 
mortelverlies is. 
De totale kosten zullen omhoog gaan, omdat de materiaalkosten van de porties er bij komen. 
Op dit moment is eehter niet duidelijk hoe hoog die kosten preeies gaan worden. 

Materiaal Kosten 
Rubber, 1 mm EPDM 70· 12,00 - 14,00 € per m2

• 

PVC-folie 0,8 mm 3,00 - 4,50 € per m2 

Bailon (rubber) doorsnede 35 em 0,05 - 0,10 € per stuk 
Fig. 5.9: Kostemndlcatle matenalen 

In figuur 5.9 is een indieatie te zien van de kosten van versehillende materialen. Hier is te 
zien dat de materialen erg in prijs varieren. Aan de hand van onderzoek zal moeten blijken 
welk materiaal aan aile materiaalkundige eisen voldoet en voor welke prijs dit gemaakt kan 
worden. De prijzen van ballonnen indieeren dat dit voor een relatief laag bedrag moet 
kunnen. De kosten zullen afgewogen moeten worden tegen de voordelen die de methode 
oplevert. 
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5.4 Overzicht methode 
Met de hiervoor beschreven materialen, materieel en hulpmiddelen, wordt duidelijk ook de 
methode in zjjn werk gaat. Dit is hier in een SADT-schema verwerkt. 

Ingangstoestand: U itgangstoestand: 
Te vUlien ruimte (voeg) 
onder een prefab 
wandelement 

Realiseren vulling ondervoeg 

Prefab wandelement 
met naar wens gevulde 
ondervoeg 

1 Locatie adhv 
.. wandenplan 

Transporteren 
vulmiddel 

MortelL---~---' 

Groolle van de 
porties adhv breedte 
wand, vulling adhv 
diktevoeg 

Vullen van de 
porties 

I Locatie adhv 
.. wandenplan 

T ransporthulpmiddel 
met vulunit 

Handmatig 
neerleggen 

porties 

Op het oog 
beoordelen 

Aangieten van 
---. de gaines 

Mortel 

Pomo 

Kijken of de 
opkomervol 

is 

Hulomiddel voor controle 

Fig . 5.10: SAOT-schema van het realiseren vulling ondervoeg met de ontwikkelde methode 

Het aanmaken van de mortel gaat hieraan vooraf. Voor aile handelingen zoals hier in figuur 
5.10 weergegeven, kan volstaan worden met een bouwplaatsmedewerker. Indien er echter 
meer snelheid gewenst is, kan er natuurlijk iemand aan toegevoegd worden. In dit huidige 
situatie is dit ook de gang van zaken. 
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6 8eproeving van de ontwikkelde methode 

6.1 Inleiding 
Om de ontwikkelde methode te beproeven is getest of deze daadwerkelijk functioneert en 
vergeleken met de huidige methode om aan te tonen of er daadwerkelijk verbeteringen zijn 
gerealiseerd. Hiervoor is de methode in een praktijksituatie toegepast. 

6.2 Toepassen in de praktijk 

6.2.1 Vervaardigen prototypes 
Als de methode in gebruik genomen wordt, zullen de parties machinaal in een fabriek 
vervaardigd worden. Nu zijn handmatig prototypes vervaardigd, om deze te kunnen 
gebruiken bij de proeven en zo aannemelijk te maken dat deze oplossing functioneert, 
voldoet aan de eisen en te vergelijken met de huidige methoden. 
Bij fabrieksmatige vervaardiging van de porties, zal het wenselijk zijn om porties als het ware 
te gieten, zodat deze geen naden hebben. Echter voor de prototypes is dit niet haalbaar. 
Voor de proeven op het gebied van werkhouding en functioneren van de methode, zijn 
porties van PVC-folie gemaakt omdat dit materiaal goed verwerkbaar is, verkrijgbaar en 
doorzichtig waardoor er goed op luchtinsluitingen gecontroleerd kan worden. 

De wand die bij Hurks Beton gebruikt is voor de testen is 150 mm dik. Er zijn port;ies 
gemaakt van 150 x 200 mm. Door kleine porties te gebruiken is de flexibiliteit tijdens de 
proeven groter. De wand kan altijd bUna volledig gevuld worden waardoor er goed zicht is op 
het eindresultaat. 

10 5 

15 

20 

Fig. 6.1: Tekening met maten van een partie 

PVC-folie kan verwerkt worden door te lassen (hete lucht, hete bout of hoogfrequent). In dit 
geval zijn de porties gemaakt met een hoogfrequent lasapparaat. 
De vorm en grootte van de vulopening is deels proefondervindelijk vastgesteld tijdens het 
maken van de prototypes. Dat wil zeggen dat de porties werden getest op vulbaarheid. 
Indien de opening niet groot genoeg is, kan de portie niet ontluchten. Voldeed de opening 
niet, werd deze aangepast. 
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6.2.2 Praktijkproef 
De methode is toegepast om te beoordelen of deze in de praktijk functioneert . Omdat het 
niet mogelijk is om de methode te testen in een echte bouwsituatie wegens constructieve 
veiligheidsvoorschriften, is een proefopsteliing gebruikt. Deze proefopstelling is bij Hurks 
Beton op het terrein (tasveld) te Veldhoven. 
Aan de hand van deze opstelling kunnen uitspraken gedaan worden over de bruikbaarheid 
van de methode, de fysieke aspecten en kan deze vergeleken worden met de huidige 
methode op het gebied van snelheid , eenvoud, hinder voor andere werkzaamheden en 
prettig werken. 

• Stoplichtnormering toepassen op de nieuwe methode 
• Indicatie totale tijdsduur van het proces per m1 wand 
• Problemen detecteren en andere opmerkingen bij het uitvoeren van de methode 
• Gevulde porties onder de wand uit laten harden, om daarna te kunnen kijken hoe 

ze zich hebben gedragen 
Het plan van aanpak voor deze proef is te vinden in b'ijlage VIII. 

Op het terrein van Hurks beton is de methode zo veer mogelijk uitgevoerd zoals dat op de 
bouwplaats ook zal gebeuren volgens het SADT-schema in paragraaf 5.4, om zo uitspraken 
te kunnen doen over de werkhouding en de bruikbaarheid van de methode. Ook kan de 
methode vergeleken worden met de huidige methode en worden problemen gedetecteerd. 
De uitwerkingen van de op locatie verzamelde informatie zijn de vinden in bijlage IX. De 
proeven werden enkel gedaan met porties zonder sparing. 
De ter beschikking gestelde wand was 3,61 x 0,15 x 2,51 m (3264 kg). De wand werd 
geplaatst op een liggende betonbalk. De grenzen van een ondervoeg kunnen geste'ld 
worden op 10-25 mm. Er is hier uitgegaan van een voeg van 10 mm. Plankjes met een dikte 
van 10 mm werden op de betonbalk gelegd om te functioneren als vulplaatjes. Deze 
startsituatie is te zien in figuur 6.2. Hier is ook te zien dat de wand ter indicatie van de plaats 
van de porties naast de plek is gezet. 

Fig . 6.2: a. Startsitualie testen methode b. Wand naast de plek van de parties geplaatst 

Er is mortel aangemaakt door een van de medewerkers van Hurks Beton. Dit werd in een 
gieter gegoten en hiermee zijn de vooraf gefabriceerde prototypes gevuld . Het ontworpen 
transporthulpmiddel was niet beschikbaar. De hoeveelheid mortel kon met de gieter 
getransporteerd worden. 
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De porties werden gevuld in een prototype van het vulsysteem. Dit prototype was aangepast 
op de hoogte van de voeg. De voeg was 10 mm, het vulsysteem afgesteld op 13 a 14 mm. 
Het prototype van het vulsysteem is te zien in figuur 6.3. In het systeem dat in praktijk 
toegepast gaat worden zal in te stellen zijn op de hoogte van de voeg die afgelezen wordt 
aan de hand van de vulplaatjes. 

Fig. 6.3: Prototype vulsysteem 6.4: Resultaat van de porties onder de wand 

Na het neerleggen van de porties is de wand er op geplaatst. Hoe de handelingen tijdens de 
proef zijn uitgevoerd is te zien in een SADT-schema in figuur 6.5. 

Er zijn 15 porties geplaatst onder deze wand van 3,61 m. Door de grootte van de 'vulplaatjes' 
in deze proefopstelling zullen er in de praktijk meer porties geplaatst worden. Voor de 
uitwerkingen wordt uitgegaan van de maximale hoeveelheid van 5 per meter. In de analyse 
van de huidige situatie in hoofdstuk 2 was te zien dat op de bouwplaatsen respectievelijk 108 
en 122 strekkende meter wand per dag geplaatst werd. Bij het gebruik van de ontwikkelde 
methode, wordt de handeling dus ongeveer 120 m x 5 = 600 keer uitgevoerd met deze 
grootte van porties. Oat is gemiddeld 75 keer per uur. 
Aan de hand hiervan kan de fysieke belasting worden berekend. 

Het gewicht van de wand werd verdeeld over drie vulplaatjes (0,10 x 0,15 m.) en vijftien 
porties (0,15 x 0,20 m.). Ais de druk zich evenredig verdeelt, is dit een druk van: 

3264 kg/4950 cm2 = 0,66 kg/ cm2 

In werkelijkheid zal deze druk op sommige plaatsen hoger, en op andere plaatsen lager zijn 
door de variatie in de voegdikte. Dit was te zien tijdens de proef. Sommige porties zaten niet 
geheel vast onder de wand, terwijl er ook een is geknapt door het gewicht van de wand. 
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• 
Water 
Mortel 

Vulmiddel aanmaken 

i 
Emmer 
Mixer 

Aanbrengen van de porties 

i 
1 Medewerker 

Stelploeg (3) 

---.. 
Vulmiddel naar werkplek transporteren 

j 

i 
Gieter 1 Medewerker 

Aanbrengen: controle 

Stelploeg (3) 

Hoeveelheid aan de hand van 
vooraf op maat van de vulplaatjes 

gemaakt vulsysteem 

i 

r-----....................................... ~ 

Gieter 
Vulsysteem 

2 medewerkers 

Plaatsen van de wand 

i 
Kraan Stelploeg 

Aangieten van de gaines 
(correctie) 

Fig 6.5 SADT -schema testen van de methode met parties 
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~AlnrnIA\llinn van de ontwikkelde methode 

In de analyse van de huidige van 
ondelVoeg van een prefab wandelelement, is 
van stoplichtnormering van uit 
ontwtkkefde methode zal 
met vergeleken 
IV. 

Met behulp van tien vragen, wordt .... ..,1-, ...... " .. 
omdat er zich mogelijk knelpunten voordoen. 

er bekeken moeten worden 

1. Moet u tijdens uw werk meer dan twaalf per uur gewichten van meer dan 3 kg 
Iillen? kan) 

2. Moet u uw werk zware gewichten kg) tillen? (nee) 
3. Moet u tijdens uw werk meer dan eens in de minuten gewichten groter dan tien kg 

lopen verplaatsen? (nee) 
4. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur stevig duwen of trekken met aileen de 

armen en benen waarbij het lichaam stU blijft staan (nee) 
5. Moet u tijdens uw werk vaker dan eens per uur duwen of trekken waarbij het 

gehele lichaam in beweging komt? (nee) 
6. Werkt u met aangedreven gereedschappen waardoor u via de handen en armen 

aan trillingen of schokken? (nee) 
7. Staat u tijdens uw werk meer dan eens per uur bloot aan trillingen of schokken die via 

een stoel of de vloer op uw gehele lichaam inwerken? 
8. Moet u meer dan 20 keer per UUf werken in een ongemakkelijke houding d.w.z. 

met sterk gebogen en/of rug 
Met de handen op of boven schouderhoogte en/of 
Knielend, met gebogen of staand op een 
Terwijl u deze houding langer dan vier vol moet houden? (nee) 

9. Moet u tijdens uw werk meer dan twee uur of een uur elkaar (bijna) 
ae;!:el1rae handeling uitvoeren? (nee) 

10. Moet u in uw werk een zodanige combinatie van 
dat dit leidt tot een duidelijk gevoel van 

handelingen uitvoeren 
vermoeidheid in het gehele 

lichaam? (nee) 
knelpunten op het van tillen. met de NIOSH-

is aangetoond dat het gewicht de limiet niet overschrijdt, levert ook deze geen 
knelpunt op. Het gebruik van de NIOSH-methode is na Ie in VII. 

IIT\I£,,,,n:;.n van methode, was de snelheid van ongeveer 
neerleggen duurde 10 seconden. meter zou men dus ongeveer 6 

zijn . Op de geobselVeerde bouwplaatsen werd ""1'1(1"'\1"::,,,::., 120 strekkende 
meter wand dag geplaatst. Deze snelheid voldoet dus niet. 
proefopstelling, waar niet met het ideale materieel werd gewerkt. 

<>,I<,,·t"'''', ...... was bijvoorbeeld niet voorhanden. Hierdoor zou een 
kunnen Ook het opdoen van elVaring zal tijdwinst opleveren. 

was dit een 
transportmiddel met 

moeten 
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Tijdens het uitvoeren van de methode zijn de volgende zaken opgevallen: 

Voordeel 
De zakken werden, voor zover dat op het 
oog zichtbaar is, zonder luchtinsluitingen 
gevuld. 
Het sluiten van de porties door de opening 
er onder te vouwen voldoet. 

Probleem Oplossing 
Niet aile porties waren vol genoeg. Marge vergroten. 
Ondanks de marge waren er 5 van de 15 
die niet dik genoeg waren om te voeg 
geheel in de hoogte te vullen. 
Twee porties gingen kapot bij het opzetten Een materiaal kiezen dat rekbaarder is. 
van de wand. Het materiaal was dus niet 
sterk of rekbaar genoeg om een verkleining 
in de voeg (en dus een hogere druk) op te 
vangen. 
Er is slecht te zien of de zakjes al vol zijn. Het vulsysteem doorzichtig realiseren, of 

constant het principe hanteren vol = vol. 
De vulopening loopt bij het vullen ook vol. Opvangbak realiseren onder het 
De mortel die hier in zit dient verwijderd te transportmiddel om vervuiling van de 
worden voor het plaatsen. werkvloer te voorkomen. 
Er is relatief veel kracht voor nodig om de Vulsysteem goed bevestigen aan het 
porties uit het vulsysteem te trekken. transportmiddel. 
De porties liggen niet allemaal recht Vooraf goed bepalen waar de porties 
waardoor een deel onder de wand vandaan moeten komen (dit was nu ook moeilijker 
steekt. doordat er geen stekken waren). .. 

Fig. 6.6: Opmer1<.1ngen blJ de proef 

De porties zijn bijna twee dagen uitgehard. Hierna is de wand opgehesen om te kunnen zien 
hoe de porties zich gedragen hebben onder de wand tijdens het uitharden. Het verschil 
tussen de porties die dik genoeg waren en de porties die niet dik genoeg waren is goed te 
zien. 

Fig. 6.7: a. Vo/ledig belaste portie b. Niet volledig belaste portie 
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De belaste porties hebben duidelijk een vorm aangenomen die de wand voigt. Aan de 
onderzijde is dit te zien aan de putjes in de uitgeharde porties waar deze de ongelijkheid in 
de ondergrond heeft opgevangen. Dit is ook goed te zien ter plaatse van de gaine. 

Fig. 6.8: a. Onderzijde uitgeharde portie b. Uitgeharde portie ter plaatse van de gaine 

Hiermee is aangetoond dat, mits de porties vol genoeg zitten, het contactoppervlak volledig 
is. Ook is te zien dat de porties bijna geheel luchtloos zijn. Ze realiseren hiermee een hoog 
vuUingspercentage. De porties met sparing zouden geheel gevuld een percentage van 75% 
halen, zonder aangieten. De volledige porties halen een bijna volledige vulling . Hiermee mag 
aangenomen worden dat de eis van een vullingspercentage van 70% zonder twijfel gehaald 
is. 

6.2.3 Meningen van deskundigenl gebruikers 
Na het uitvoeren van de proeven is aan deskundigen en gebruikers hun mening gevraagd 
over de ontwikkelde methode, en welke voordelen en nadelen zij zien. Hieruit kunnen 
verbeteringen komen of aanbevelingen voor vervolgonderzoek of doorontwikkeling. 
Aan hen is gevraagd worden wat zij van het ontwerp vinden. Vragen die in de gesprekken 
naar voren gekomen zijn: 

Wat zijn de voordelen van deze methode? (evt. t.o.v. huidige systemen) 
Wat zijn de nadelen? 
Op welke punten moet het nog vefibeterd worden? 
Welke aanpassingen zouden er nog aan gedaan kunnen worden? 
Is er mee te werken? 

Op deze manier is een beeld gekregen van wat de gebruikers en deskundigen op het gebied 
van de uitvoering van de ontwikkelde methode vinden. 
De mening van een constructeur is gevraagd over de constructieve eigenschappen. 

Constructeur de heer ing. s. de Boer 
Uit een gesprek met de heer S. De Boer die zich gespecialiseerd heeft in de constructieve 
zijde van prefab betonconstructies, blijkt dat hij het gebruik van de porties niet als nadelig 
ziet voor de constructieve waarde van de ondervoeg. Hiermee voldoet de methode 
theoretisch aan de constructieve eisen. Dit zal echter voor gebruik definitief bewezen dienen 
te worden. 
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is met de heer A. 
De uitwerkingen van deze gesprekken 

kwamen de volgende zaken naar voren: 

Ing. A. Bazelmans: 

Hinl'l£:l!n in 

Denkt methode u/olrlrh,<:><:>r zijn en lJ<l"'-InctU:;I1 van 
Voordelen: 

Verbeterpunten: 

Medewerkers 
Voordelen: 

Verbeterpunten: 

u""'h",t,,,rinn in de werkhouding 
- Geen vuilproblemen 
- Economischer en minder 

Itst,el<Eln buiten de wand 
- Zakken dienen sterk te 
- Materiaal moet zeker \/,-,I,rtr,,:,n 

- Manier van vullen dient 

- AJle vier ze van mening het de werkhouding zeer ten 
komt 

- Er is twijfel over de snelheid van de en 
aan op de DOILlWIDl881S 

- De dienen bij \""\,,,,.,,.,.. 
- Het van de rn",.rnt"\i'j", 

- De handelingen moeten 
- De niet aan op 

plaats ""-::Ilnh,·", 
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7 Evaluatie 

7.1 Terugkoppeling naar programma van eisen 
Om te beoordelen of de methode voldoet, wordt deze getoetst aan de vooraf gestelde eisen. 
Deze worden hier puntsgewijs behandeld. 

» Invullen van aile basishandelingen die voortkomen uit het functieonderzoek 
De methode is aan de hand van de in het functieonderzoek vastgestelde handelingen 
ontwikkeld. Elke handeling is in het morfologisch schema meegenomen. De methode voldoet 
hiermee aan het gevraagde eindresultaat. 

» Realiseren barriere voor het aangieten van de gaines 
Door het overvullen van de porties zoals beschreven in paragraaf 5.2.2, ontstaat een geheel 
gevulde ondervoeg. Hierdoor is een barriere gevormd en kunnen de gaines probleemloos 
worden aangegoten. Het overvullen zal echter ruim gedaan moeten worden, zoals blijkt uit 
de praktijkproef. 

» Realiseren van constructief voldoende voegvulling: reductiefactor voegvulling ten 
laagste 0,7. 

In paragraaf 5.2.4 is voorgerekend dat het oppervlak van de porties met sparing al voorziet in 
75%. Omdat in de proeven te zien was dat de porties bijna luchtvrij gevuld worden wordt er 
vanuit gegaan dat hiermee de reductiefactor gehaald kan worden. Dit percentage wordt nog 
verhoogd door aangieten en gebruik van volledige porties. Hoe hoog de reductiefactor 
daadwerkelijk is dient door een constructeur onderzocht te worden. 

» Maximum uitpuilen van de voeg van 2 mm t.b.v. het aanbrengen van dekvloeren. 
» Er mag geen mortelvuil vallen aan de buitenzijde van gevelwanden. 

Door de gebruikte methode waarbij de mortel zich in porties bevindt, wordt de mortel geheel 
binnen de ondervoeg van de wand gehouden. Er is dus geen uitpuilende voeg of problemen 
met mortelvuil. Voorwaarde hiervoor is dat de porties heel blijven bij verwerking. 

» Oplossing moet te gebruiken zijn bij op de bouw gang bare temperaturen: -5 tot 35 C. 
De mortel is bruikbaar onder dezelfde voorwaarden als bij de huidige methode. De 
materialen die behandeld zijn als potentieel materiaal voor de porties voldoen binnen de 
gegeven temperaturen. 

» Oplossing moet toegepast kunnen worden door de montageploeg. 
Tijdens het testen met prototypes was het gebruik van de methode geen probleem. De 
personen die hier aan meewerkten hadden minder ervaring met bouwgerelateerde 
werkzaamheden dan een montageploeg. 

» De snelheid van het wanden zetten dient bijgehouden te worden (15-25 m2 

voegoppervlak per dag). 
Of de snelheid uiteindelijk gehaald kan worden is nog niet duidelijk. Er zijn vraagtekens bij de 
snelheid van de methode, maar deze is dan ook nog niet uitgevoerd met de volledige 
voorzieningen. Ook ervaring zal het proces versnellen. 

» Het gebruik van de oplossing dient zonder knelpunten op het fysieke vlak te zijn. 
De stoplichtnormering zoals die op de methode is toegepast, geeft aan dat er eventueel 
knelpunten zouden kunnen zijn op het gebied van tillen. Echter is met de NIOSH-methode 
het maximaal te tillen gewicht berekend. De methode is dus zonder knelpunten op het 
fysieke vlak. 
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7.2 Verge/ijking met de huidige methoden 

7.2.1 Eisen 
De methode 'porties met sowieso correctie' ontwikkeld is in dit rapport, is ontwikkeld om 
aan aile eisen te voldoen. methoden die op dit moment gebruikt worden voidoen niet, of 

aan de 
gebruik van fysieke vlak te 

huidige methoden volgens uit het 'Handboek fysieke 
belasting' [Peereboom, 2000] in het wat dat er knelpunten op het 

vlak zijn. De nieuwe methode heeft volgens de stoplichtnormering, 
met I"HOSH-methode, knelpunten het fysieke is dus een \/1'\1 ...... t"IOO' 

behaald. Tevens is hiermee het in dit beoogde doel 

? mag geen mortelvuil vallen aan de buitenzijde van gevelwanden. 
huidige is vooral bij 'stellen in de mortel' en ook bij 'ondersabelen met de 

Dit worden door wand naar gedrukt. Door mortel in 
porties aan te er geen mortelvuil meer zijn. is een dat kapot 

Bij doorontwikkeling zullen strenge eisen aan moeten 
worden zodat dit binnen de perken blijft. 

? Realiseren 
laagste 

het 'stellen in 
ontwikkelde 
percentage (veel) 

van constructief voegvulling: reductiefactor voegvulling ten 

Wensen 

morter, moet worden met een reductiefactor van 0,3. De 
haalt een minimum van 70%, en bij verder onderzoek zal blijken dat dit 

ligt. 

de nieuwe methode op het gebied van de wensen voldoet dan methoden die op 
moment gebruikt worden, zal bekeken worden door de methoden te rangschikken volgens 
mate waarin een wens komen. De die bekeken worden zijn: 

in de met de pomp, ondergieten en met sowieso 
correctie' . 

• Goede uitvoerbaarheid 
Hier is geprobeerd de uitvoerbaarheid los te zien van werkhouding. Er is beoordeeld of de 
methode makkelijk is om uit te voeren en of deze handelingen om vat. Ondergieten 
seoort sleeht vanwege het aanbrengen van de bekisting, vooral aan gevelzijde van 
wanden. in de mortel en scoren goed omdat aanbrengen voordat de wand 
geplaatst is is dan 

• Nauwkeurig 
nauwkeurigheid van de methoden is bepaald door te kijken of er 

op de hoeveelheid werk die gaat met het tot een ae(~eptaD,ele 
gedwongen methoden zijn beter de ongedwongen methoden. 

• Geen hinder voor overige bouwplaatsactiviteiten 
op bouwplaats gevallen te overzien, echter 

\A1<l<lrt", het van op het kritieke ligt ten 
van de wand meer hinder dan dit 

• Methode geniet voorkeur meae1Nel'Kers 

de methoden 
van het plaatsen 

De houding en het huideontact met mortel die opnoemen 
waardoor graag vulmiddel aanbrengen voor voeg onder een prefab wandelement. 
Deze factoren in de ontwikkelde methode niet meer aan de orde. 
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Wens V,.I,4,...,... 

Best ................................................................... . ....... Minst 
Uitvoerbaarheid C'I .11. in martel Potties Ondersabelen ieten ,,,"0:;;110:;;1 

Nauwkeurig Potties Ondergieten Ondersabelen Stellen in martel 

Hinder Ondersabelen Ondergieten Potties Stellen in martel 

Voorkeur Potties Stellen in martel Ondergieten Ondersabelen 

Fig. 7.1:v'ljvulnu'lj methoden op het gebied van wansen 

Hieruit blijkt dat 
meeste wensen 
methode op 

ontwikkelde methode 
voldoet dan de 

~V""".iU van wensen het 

nnrrtcc met sowieso correctie' op gebied van de 
Cumulatief de nieuwe 

7.2.3 Voor- en nadelen 

Door de voor- en nadelen van de nieuwe methode op een rij te zetten, kunnen deze tegen 
elkaar 
Voordelen: 

Werkhouding aanzienlijk: knelpunten op fysieke vlak 
o ziekteverlof (en hn'''Qnirlo kosten) 
o Makkelijker personeel \lIn,"Ion 

o Voorkomen klachten mE!CleiWE!rKI"!rs 

mortelvuil 
Nauwelijks luchtinsluitingen in n" .... "cc dus waar ze liggen is vulling gegarandeerd 
Gebruik economischer en minder 

Nadelen: 

Ais 

garantie dat het werktempo net zo haag ligt als bij de huidige methoden 
gaan am haag door materiaalkosten parties 

worden, blijkt duidelijk moet worden of 
de nO',A/on<>,'o Ais deze gehaald wordt, hangt het van de 

die te behalen zijn moeten te maken kosten waard 
zijn. 

7.3 Conelusie 
Doel van afstudeerproject was: Het ontwikkelen van enl of middelen voor 
het van de vulling van de ondervoeg van een prefab wandelement, _221"1"UI 

de arbeidsbelasting binnen aanvaardbare grenzen b lij ft. Hiernaar terugkoppelend kan 
worden dal het doel van het project gehaald De ontwikkelde methode 

knelpunten op het vlak. 

De methode 'parties met correctie' is getoetst het programma van eisen, vergeleken 
met huidige methoden en voor- en nadelen legen elkaar afgewogen. Hieruit 
kunnen volgende worden: 

methode kan aan het programma van 
wordt. Dit zal moeten blijken uit verdere uitwerking en toeDa~>s 
Op het gebied van de wensen, presteert methode beter dan de 
methoden bij uitvoerbaarheid, nauwkeurigheid en voorkeur van de rrllO.rI,c,\Au!.rl<'l:>rc. 

Omdat de parties worden voordat wand geplaatst wordt, 
handelingen op het kritieke pad voor het plaatsen van de wand. Hierdoor kan er 
hinder zijn voor activiteiten Dit weegt echter niet op tegen de voordelen die 
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hiermee behaald worden. Ais de wensen als totaalpakket worden gezien, is de 
ontwikkelde methode de beste. Hiermee is het gebruik van deze methode in theorie 
een betere optie dan de huidige methoden. 
Om de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen moet blijken of het werktempo 
voldoet aan de eisen en moeten de kosten van de porties bepaald worden. Indien de 
snelheid gehaald wordt, hangt van de kosten van de porties af of de methode 
levensvatbaar is. 

7.4 Aanbevelingen 
De methode zoals die nu ontwikkeld is, is nog niet geschikt om toe te passen in te praktijk. 
Daarvoor moet verder onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden. Om de porties zo goed 
mogelijk te laten functioneren op gebied van sterkte, flexibiliteit, constructieve 
eigenschappen en rekbaarheid kan een materiaalkundig onderzoek uitkomst bieden. 

De vorm van de porties kan geoptimaliseerd worden door uit te zoeken wat de ideale 
vulopening is, met welke formaten goed gewerkt kan worden en hoe flexibiliteit in de 
wandlengte gegarandeerd wordt. Er kan dan gekeken worden of het mogelijk is de porties 
een hoogte te geven en/ of naadloos te gieten. 

Om het bedachte vul- en transportmiddel in gebruik te nemen, dient het doorontwikkeld en 
gerealiseerd te worden. Hierna kan ook beter bekeken worden of de gewenste snelheid 
gehaald wordt. Uit de praktijkproef is gebleken dat aan dit vul- en transportmiddel de 
volgende eisen gesteld moeten worden: 

Doorzichtig vulsysteem om vulling te kunnen zien. 
Opvangbak realiseren voor vallende mortel. 
Vulsysteem goed bevestigen aan transportmiddel, eventueel uitrusten met de 
mogelijkheid om hem na het vullen open te 'klikken'. 

Door de constructeur is aangegeven dat hij geen constructieve problemen ziet in het gebruik 
van de porties. Echter een vervolgonderzoek op het gebied van de constructieve waarden en 
eigenschappen van de voeg met porties wordt aanbevolen. Ook moet bepaald worden met 
welke reductiefactor voor de voegvulling gerekend mag worden. 

80 



Literatuurlijst 

F.J.Siers, Methodisch H.H. van den Kroonenberg, Wolters-
Noordhoff, 2004 

K.J.Peereboom, Handboek een complete voor inventariseren 
en oplossen van knelpunten, Sdu, 2000 

D. Spekkink, Ergonomische voor de bouw: pilotstudie naar 
van ergonomisch verantwoorde produktiemiddelen voor de bouw, <...:t .. ~htln .... 

Arbeidstechnisch Bouwnijverheid (SAOB), 1 
Z. van Veen, Rapid prototyping: van computermodel tot kunststof nrr.Tr.T\/nO 

Twente 2005 
Nen-norm 6720: Voorschriften beton : technologie (VBT 1995) : en 

keuring 

Bouwplaatsen: 
Woontoren Kruidenbuurt te 
Kantoorpand Flight Forum te 

Achtergrondinformatie: 

Stam & de Koning aannemers 
ploeg van Hurks Beton 

Ir. R Huijben en kwaliteitsborging gespoten horizontale mortel voeg, Delphi 

Ing B. Neppelenbroek, De voegmortel: onbekend maakt.. .... , 
cement LV'U .... -'v 

Adviesbureau J 

Websites: 
www.arbouw.nl 

arboconvenantbouw 
arbo-besluit en 
beroepenfolder 

b.v., Eindrapport onderzoek 

artikel vakblad 

C144,2006 




