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Samenvatting 

Fysieke arbeidsbelasting binnen tunnelgietbouw is onder andere een aanleiding voor het schaarser 
worden van vaklieden in deze branche. Middels een analyse van het gehele tunnelgietbouwproces 
is aangetoond welke handelingen als fysiek te "zwaar" worden ervaren. Uit deze reeks van 
handelingen is gekozen om de fysieke arbeidsbelasting van het werken met raamsparingen te 
verlagen. Raamsparingen zijn in alle vormen en maten mogelijk, de vormen volgen uit het ontwerp 
van de architect. Uit een steekproef van 14 projecten en 108 mallen blijkt dat rechthoekige 
raamsparingen het meeste voorkomen. Het onderzoek beperkt zich tot dit type. 

Om de fysieke arbeidsbelasting te verlagen moet eerst duidelijk zijn welke handelingen een te hoge 
fysieke arbeidsbelasting hebben, om dit te bepalen is van de verschillende handelingen het 
energieverbruik berekend. Aan de hand van deze waardes is getoetst welke een te hoog 
energieverbruik hebben. De handelingen; 'positioneren', 'ontkisten' en 'verplaatsen' van de 
raamsparingsmal hebben een te hoge fysieke arbeidsbelasting, deze moeten verlaagd worden tot 
beneden de maximaal toegestane grens. De doelstelling van dit onderzoek luidt: 
De fysieke arbeidsbelasting van het positioneren, ontkisten en verplaatsen van raamsparingsmal/en 
in het tunnelgietbouwproces, verlagen tot beneden de maximaal toegestane fysieke 
arbeidsbelasting. 
Verschillende methodes zijn in kaart gebracht. Het neemt veel tijd in beslag om alle methodes uit 
te werken, daarom is een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. De fysieke arbeidsbelasting wordt 
verlaagd door het aanpassen van de raamsparingsmallen. Voor de ontwikkeling van nieuwe 
raamsparingsmallen is een programma van eisen opgesteld, het vormt een richtlijn voor het 
ontwerpen van alternatieven. Daarnaast dient het als een toetssteen om de kwaliteit van de 
verschillende ontwerpen te bepalen. Om eisen vanuit arbeid, kosten en betondruk te kunnen 
kwantificeren zijn maatgevende afmetingen van raamsparingsmallen bepaald. Het blijkt dat, hoe 
groter de mal is, hoe groter de problematieken met arbeid en het opnemen van de betondruk zijn. 
De grootste mal is maatgevend, samen met de gemiddelde mal zijn de afmetingen bepaald. 

Vanuit arbeid zijn eisen gesteld, het energieverbruik van de handelingen mag niet hoger zijn dan 
38kJ/min. Deze eis is vertaald naar eisen aan de mal, zo heeft het gewicht invloed op de 
arbeidsbelasting. Uitgaande van één persoon volgt uit berekeningen met de NIOSH-methode en 
gesprekken met arbeidsdeskundigen dat de mal maximaal 14kg mag wegen en 28kg indien ze door 
twee personen gehanteerd wordt. De raamsparingsmal moet gedurende het storten van beton de 
stortbelasting opnemen. Om te toetsen of de sterkte van de mal toereikend is, is aan de hand van 
een maatgevende situatie de betondruk bepaald. Naast de eisen vanuit functie spelen ook de 
kosten een rol. Deze mogen niet veel hoger zijn dan de huidige kosten, het is anders niet rendabel 
om de nieuwe mallen in het tunnelgietbouwproces te implementeren. De kosten van de huidige 
raamsparingsmallen van BAM Materieel zijn berekend. Alle eisen aan de raamsparingsmal zijn 
opgenomen in het programma van eisen. Hiermee is de onderzoeksfase afgesloten. 

Aansluitend op de onderzoeksfase vindt de ontwerpfase plaats. Het programma van eisen vormt 
het uitgangspunt van de ontwerpfase. Om een nieuwe mal te ontwikkelen zijn de functies van de 
raamsparingsmal geanalyseerd. Per functie is gezocht naar mogelijke werkwijzen om deze te 
verwezenlijken. Vervolgens zijn uit combinaties van verschillende werkwijzen, ontwerpen van 
verschillende alternatieve raamsparingsmallen gemaakt. De eigenschappen van de mal zijn voor de 
'gemiddelde' en 'extreme' mal bepaald en getoetst aan het programma van eisen. Deze toets wijst 
uit welke alternatieven het beste de doelstelling verwezenlijken. Twee ontwerpen benoemd als A3 
en E3 blijken goede mogelijkheden te bieden, deze zijn verder uitgewerkt. 

Van beide ontwerpen is het gewicht van de mal bepaald. Het blijkt dat van ontwerp A3 de 
'gemiddelde' mal 27 ,6kg weegt en net onder de grens van 28kg ligt, ze dient door twee personen 
gehanteerd te worden. Grotere mallen zullen de grens overschrijden, daarom is het ontwerp 
beperkt inzetbaar. Het gewicht van de onderdelen van ontwerp E3 ligt voor de 'gemiddelde' mal 
onder de grens van 14kg, van de 'extreme' mal hebben de halve kaderdelen een waarde van 
20,7kg en dienen door twee personen gehanteerd te worden. Dit ontwerp is voor alle afmetingen 
inzetbaar. Beide ontwerpen hebben niet meer handelingen dan de huidige, per handeling is het 
energieverbruik bepaald, alle handelingen blijken onder de grens van 38kJ/min. te zitten. Hiermee 
is aangetoond dat de handelingen geen risico voor de gezondheid vormen. De handelingen zijn 
lichter hierdoor zullen de werknemers minder snel vermoeid raken en productiever in het 
bouwproces werken. Uit kostenberekeningen blijkt dat de mal van zowel ontwerp A3 als E3 lagere 
productiekosten heeft dan de huidige vergelijkbare mallen. Alleen de montagevoorzieningen 
hebben hogere productiekosten, deze worden onafhankelijk van de mal ingezet en hebben een 
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onbeperkte repetitiefactor. Met beide ontwerpen is de doelstelling bereikt, door de mal uit A3 met 
de bouwkraan te verplaatsen wordt haar toepassingsgebied aanzienlijk vergroot en verdient dit 
ontwerp de voorkeur. 
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1 Inleiding 

"De bekisting voor de tunnelgietbouwmethode bestaat uit een combinatie van vloer- en 
wandbekisting in de vorm van een tunnel, vandaar de naam: tunnelbekisting." (Vissers, Jellema 8 
Woningbouw). 

beton • 

Figuur 1.1 Schematische weergaven tunnelbekisting 

Gietbouw is een methode waarbij op de bouwplaats beton in de betonbekisting gestort wordt. 
Tunnelbekisting is een van de gietbouwmethodes waarbij zowel de wanden als de vloeren tegelijk 
gestort worden. Alle wanden en vloeren worden aan elkaar vast gestort, op deze manier ontstaat 
een constructieve draagstructuur met monolieten hoeksverbindingen. Tunnelbekisting bestaat uit 
tunnelkisten en sluitwanden die aangekleed worden met toebehoren, zie figuur 1.1. 

1.1 Aanleiding 

De fysieke arbeidsbelasting van de werknemers in de tunnelgietbouw is een onderwerp in opdracht 
van BAM Materieel. In de toekomst is er grote behoefte aan seriële woningbouw, de 
tunnelgietbouw methode verleent zich uitstekend voor deze woningbouwsoort. Een probleem is dat 
vaklieden op de arbeidsmarkt steeds schaarser worden. Dit is ook te merken in de tunnelgietbouw, 
de tunnelploegen 1 bestaan voornamelijk uit oudere mannen, nieuwe vaklieden zijn moeilijk aan te 
komen. Een oorzaak hiervan is de hoge fysieke arbeidsbelasting in de uitvoering. Om het 
tunnelgietbouwproces aantrekkelijker te maken moeten onder andere de arbeidsomstandigheden 
verbeterd worden. Een onderdeel hiervan is de fysieke arbeidsbelasting van de werknemers. 

1.2 Problematiek 

Voorafgaand aan het afstuderen is het gehele tunnelgietbouwproces zowel in de revisiefase als in 
de uitvoeringsfase onderzocht op fysieke arbeidsbelasting van de werknemers. Gebleken is dat de 
meeste knelpunten op de bouwplaats voorkomen. Voornamelijk het werken met toebehoren' van 
de tunnelbekisting wordt als zeer zwaar ervaren. De toebehoren zoals; kopschotten, 
raamsparingsmallen, deurstijlen en trapgatsparingen, zie figuur 1.1. hebben grote afmetingen en 
een hoog gewicht. Deze worden vaak met de hand verplaatst en aangebracht op de 
tunnelbekisting. Hierdoor ondervinden de vaklieden een hoge fysieke arbeidsbelasting. 
Voor een geschikte afstudeeropdracht is een keuze uit deze verschillende objecten' gemaakt. 
Hiervoor is overleg gepleegd met bekistingdeskundigen van BAM Materieel. Voor de 
trapgatsparingen, vloer- en wandkopschotten heeft het bedrijf al nieuwe types ontwikkeld die 
arbeidsverlichtend werken. Er rest nog de keuze tussen raamsparingsmallen en 
deursparingsmallen. Naar beide mallen is nog geen onderzoek verricht. De deurstijlen van 
deursparingsmallen zijn te vergelijken met kopschotten, daarom is voor raamsparingsmallen 
gekozen. 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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1.3 Afbakening 

Raamsparingen zijn sparingen in betonwanden van gebouwen om ramen in te maken. Ze zijn in 
vele vormen en maten mogelijk. De vormen volgen uit het ontwerp van de architect. Zo kunnen de 
ramen bijvoorbeeld rechthoekig, rond of driehoekig zijn. De raamsparingen bevinden zich 
voornamelijk tussen twee verdiepingsvloeren. Ook is het mogelijk dat ze voor de verdiepingsvloer 
doorlopen. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor in trappenhuizen. Deze positie heeft invloed op de 
uitvoering met tunnelbekisting. Ze worden in meerdere delen per boven elkaar gelegen stortfases 
gerealiseerd. Hierdoor heeft de raamsparingsmal een andere uitvoering dan mallen die tussen de 
verdiepingsvloeren voorkomen. 
De raamsparingsmallen zijn te divers in hun vorm om voor alle soorten een nieuwe mal te 
ontwikkelen, daarom wordt een keuze gemaakt uit de verschillende soorten. Een wens van de 
nieuwe methode is dat ze mogelijk generaliseerbaar is voor de overige soorten. Om deze keuze te 
maken is een steekproef van raamsparingsmallen van gerealiseerde projecten genomen. Uit de 
steekproef van 14 projecten en 108 mallen blijkt dat rechthoekige raamsparingen het meeste 
voorkomen. Deze steekproef is opgenomen in bijlage I. Alle raamsparingen in de steekproef zijn 
rechthoekig. Daarnaast bevinden ze zich allemaal tussen de verdiepingsvloeren. Dit onderzoek 
beperkt zich tot rechthoekige raamsparingen gepositioneerd tussen verdiepingsvloeren. 

1.4 Analyse fysieke arbeidsbelasting van huidige situatie 

Om te onderzoeken welke handelingen een te hoge fysieke arbeidsbelasting hebben, is 
geanalyseerd uit welke activiteiten het werken met raamsparingsmallen op de bouwplaats bestaat. 
Per handeling wordt het energieverbruik bepaald, aan de hoogte van deze waardes is te toetsen 
welke een te hoge fysieke arbeidsbelasting hebben. 

1.4.1 Beschrijving huidig proces 

De handelingen met raamsparingsmallen op de bouwplaats zijn weergegeven in onderstaand 
SADT-schema 1 in figuur 1.2. Het SADT-schema is ook opgenomen in bijlage XIII. Vervolgens 
worden de handelingen toegelicht. Afhankelijk van het systeem en de beschikbaarheid van de 
bouwkraan kunnen enkele handelingen vervallen. Zo zijn er raamsparingsmallen die opgebouwd 
zijn uit losse onderdelen, bijvoorbeeld met loshoeken. Deze mallen worden voor het storten 
gemonteerd en na het storten, om te kunnen ontkisten, gedemonteerd. Het monteren en 
demonteren zijn extra handelingen ten opzichte van vaste mallen die uit één stuk bestaan. 

-- TI&OOelklgan r, 
/ raamsparingsmal 

Figuur 1.2 SADT-schema handelingen met raamsparingsmal (vergrote versie, zie bijlage XIII) 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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1. Positioneren ophangbeugel 

De ophangbeugel op de gewenste positie van het 
bekistingoppervlak stellen. 

2. Fixeren ophangbeugel 

Het vastkoppelen van de ophangbeugel aan het 
bekistingoppervlak. 

3. Monteren mal 

Het vastkoppelen van de losse onderdelen van een 
raamsparingsmaL (Indien een mal uit losse onderdelen is 
opgebouwd) 

4. Positioneren mal 

De raamsparingsmal op de gewenste positie van het 
bekistingoppervlak stellen. 

5. Fixeren mal 

Het vastkoppelen van de mal aan het bekistingoppervlak. 
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6. Loskoppelen mal 

Het loskoppelen van de raamsparingsmal van het 
bekistingoppervlak. 

7. Demonteren mal 

Het loskoppelen van de onderdelen van de mal. (Indien een 
mal uit losse onderdelen is opgebouwd). 

8. Ontkisten mal 

Het verwijderen van de mal uit de betonnen sparing. 

9. Verplaatsen mal 

Het verplaatsen van de mal van gestorte betonnen beuk naar 
nieuw te storten betonnen beuk. De mallen worden met de 
hand op de steiger gesleept (binnen bouwkraanbereik) om 
vervolgens met kraan verplaatst te worden. 

1.4.2 Fysieke arbeidsbelasting 

Van deze handelingen kunnen een aantal een te hoge fysieke arbeidsbelasting hebben. Om dit te 
analyseren wordt hieronder gedefinieerd wat fysieke arbeidsbelasting is. 

Definitie fysieke arbeidsbelasting: 
"Onder fysieke belasting verstaan we de belasting van het bewegingsapparaat. Dit omvat het 
gehele stelsel van spieren, botten, pezen en gewrichten. Fysieke belasting is in hoofdlijnen 
mechanisch of energetisch van aard.'' (Peereboom, 1999) 
"Bij mechanische belasting1 is sprake van lokale problematiek. Die betreft de spieren die 
overbelast zijn (b.v. 'spit' in de rug) of spier/pees/bot-verbindingen die pijn doen (b.v. bij een 
tennisarm). In het werk kan mechanische belasting ontstaan door tillen en dragen van gewrichten, 
duwen, trekken, trillende apparaten, ongunstige werkhoudingen of het steeds uitvoeren van 
dezelfde bewegingen." (Peereboom, 1999) 
"Bij energetische belasting 1 is de energievoorziening van het gehele lichaam de beperkende 
factor. Deze leidt tot het gevoel van algehele vermoeidheid. Energetische belasting ontstaat als 
gevolg van langdurig dynamisch zwaar werk (b.v. de combinatie traplopen en tillen) of tijdens werk 
bij extreme temperaturen (b.v. werken bij ovens)." (Peereboom, 1999) 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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1.4.3 Toetsing huidige situatie 

Om te toetsen of de fysieke arbeidsbelasting van de handelingen te hoog is, wordt per handeling 
het energieverbruik berekend. Deze waardes worden vervolgens getoetst aan de maximaal 
toegestane waardes. De verwerking van gegevens gebeurt volledig aan de hand van het 
"Handboek fysieke belasting" van K.J. Peereboom. 

Berekenen energetische belasting 
Energetische belasting1 is een vorm van interne (inwendige) belasting: de reacties van het lichaam 
van de persoon op de uitwendige belasting (NPR2739). Het is een gevolg van activiteiten die 
gepaard gaan met een hoog energieverbruik. Deze activiteiten kunnen zijn tillen, dragen, duwen, 
trekken maar ook lopen of fietsen. (Peereboom, 1999) 
Aan de hand van de energetische belasting is te toetsen of bepaalde handelingen een risico vormen 
voor de gezondheid. 

Energetische belasting 
Definitie: [Energetische belasting is een fysiologische respons van het lichaam door het leveren van 
arbeid. Fysiologische belasting wordt gedefinieerd als de belasting van voornamelijk het stelsel van 
de bloedsomloop, de ademhaling en de stofwisseling ten gevolge van het leveren van arbeid. 
(Peereboom, 1999) 

Om de energetische belasting te bepalen zijn in principe drie meetniveaus te onderscheiden. 

1. meting van de zuurstofopname 
2. a) meting van de hartslagfrequentie 

b) gebruik van tabellen voor energieverbruik van houding/ beweging en type arbeid; 
3. Gebruik van tabellen voor energieverbruik van beroepen en activiteiten 

De nauwkeurigheid van niveau 1 is ongeveer 5%, die van niveau 2 ongeveer 15%, terwijl niveau 3 
slechts geschikt is voor een grove inschatting. Het meten van de zuurstofopname en de 
hartslagfrequentie is erg omslachtig, daarnaast vereist deze methode speciaal, waardevol 
apparatuur. De zuurstofopname en de hartslagfrequentie zijn afhankelijk van de handeling die 
uitgevoerd wordt en de handelingen die daaraan vooraf zijn gegaan. Het is moeilijk om selectief 
het energieverbruik van bepaalde handelingen uit meerdere handelingen te bepalen. 
Het energieverbruik wordt bepaald aan de hand van de tabellen voor energiegebruik van 
houding/beweging en type arbeid. Met deze methode is het mogelijk om per handeling het 
energieverbruik te bepalen, zie bijlage II. De verwerking van gegevens gebeurt volledig aan de 
hand van 'Handboek fysieke belasting' van KJ. Peereboom. Per handeling wordt aan de hand van 
de tabellen uit Peereboom bepaald wat het energieverbruik is. De handelingen hebben de volgende 
waardes, zie tabel 1.1. 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. positioneren ophangbeugel 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 12 kJ/min. 20,5 kJ/min. 

2. fixeren ophangbeugel 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 9,5 kJ/min. 18,0 kJ/min. 

3. monteren raamsparingsmal 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 10 kJ/min. 18,5 kJ/min. 

4. positioneren raamsparingsmal 5 kJ/min. 2,5 kJ/min. 10 kJ/min. 17,5 kJ/min. 
(met bouwkraan) 

4. positioneren raamsparingsmal 5 kJ/min. 2,5 kJ/min. 43 kJ/min. 50,5 kJ/min. 
(zonder bouwkraan) 

5. fixeren raamsparingsmal 5 kJ/min. 2,5 kJ/min. 10 kJ/min. 17,5 kJ/min. 

6. loskoppelen raamsparingsmal 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 10 kJ/min. 18,5 kJ/min. 

7. demonteren raamsparingsmal 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 10 kJ/min. 18,5 kJ/min. 

8. entkisten raamsparingsmal 5 kJ/min. 3,5 kJ/min. 43 kJ/min. 51,5 kJ/min. 

9. verplaatsen raamsparingsmal 5 kJ/min. 22,5 kJ/min. 43 kJ/min. 70,5 kJ/min. 

Tabel 1.1 Overzicht energieverbruik per handeling 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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Toetsen energetische belasting 
Indien het energieverbruik van een handeling hoog is vormt deze mogelijk een risico voor de 
gezondheid. Om te toetsen of bovenstaande waarden te hoog zijn, wordt gebruik gemaakt van het 
stoplichtmodeL 

De toets vindt plaats aan de hand van het stoplichtmodel: 

De uitkomst 'rood' geeft aan dat er zonder meer sprake is van een knelpunt. 
De uitkomst 'oranje' geeft aan dat er mogelijk sprake is van een knelpunt. 
De uitkomst 'groen' geeft aan dat er geen sprake is van een knelpunt. 

In onderstaand diagram in figuur 1.3 zijn de grenzen van de maximale waarde van het 
energieverbruik weergegeven, deze zijn afhankelijk van de tijdsduur. Uit observatie op de 
bouwplaats blijkt dat de handelingen niet langer dan 10 minuten duren. De berekende waarden 
van de handelingen zijn weergegeven en worden getoetst aan de maximale grenzen uit het 
stoplichtmodeL 

Handelingen 

Figuur 1.3 Diagram energieverbruik van handelingen 

1.4.4 Knelpunten huidige situatie 

Knelpunl 

_46kJ/min. Rood (<10min.) 

Mogelijk Knelpunl 
_38k.J/mln. (<10min.) 

Uit het diagram blijkt dat de handelingen 'positioneren mal (zonder kraan)', 'ontkisten mal' en 
'verplaatsen mal' een hoog energieverbruik hebben. Deze komen boven de grens van 46kJ/min. 
uit. Alle handelingen boven deze grens vallen in het rode gebied. Volgens het stoplichtmodel van 
van Peereboom geeft dit aan dat er zondermeer sprake van een knelpunt is. De overige 
handelingen blijven beneden de onderste grens van 25kJ/min. Zij vormen geen risico voor de 
gezondheid van de werknemer. 

Positioneren mal 
Het positioneren van de mal bestaat uit het oppakken van de raamsparingsmal en deze vervolgens 
tegen het bekistingoppervlak op de gewenste positie aanbrengen. Bij deze handeling is de activiteit 
'tillen' aan de orde. Het te tillen gewicht in combinatie met de lichaamshouding en tilafstand zijn 
bepalend voor de hoogte van het energieverbruik (Peereboom, 1999). In de getoetste situatie 
wordt de houten raamsparingmal van ruim SOkg door twee man opgetild. Voor gewichtberekening 
zie bijlage III. Het gewicht in combinatie met de tilsituatie maakt de handeling te zwaar. 

Ontkisten mal 
Het entkisten van de mal vindt plaats door met een voorhamer tegen de mal te slaan zodat deze 
los van het beton komt en vervolgens uit de sparing valt. De activiteit met de hamer slaan heeft 
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een hoog energieverbruik. Het gewicht van de voorhamer in combinatie met de lengte van de 
steel, de werkhouding en de slagkracht van de werknemer maakt de handeling te zwaar. 

Verplaatsen mal 
Het verplaatsen van de mal vindt plaats door de mal op te pakken en deze met de hand te dragen. 
Indien de mal ontzettend zwaar is zal deze niet gedragen maar over de vloer gesleept worden. 
Het gewicht van de mal in combinatie met de lichaamshouding en de draagafstand zijn bepalend 
voor de hoogte van het energieverbruik van deze activiteit. In de getoetste situatie wordt de 
houten raamsparingmal van ruim SOkg door twee man gedragen. Voor gewichtberekening zie 
bijlage III. Het gewicht in combinatie met de draagsituatie maakt de handeling te zwaar. 

Het is nu duidelijk welke handelingen te zwaar zijn. De fysieke arbeidsbelasting van deze 
activiteiten moet verlaagd worden tot beneden de maximaal toegestane arbeidsbelasting. Deze 
handelingen worden expliciet in het doel opgenomen . 

1.5 Doelstelling 

De handelingen van het werken met raamsparingsmallen op de bouwplaats zijn in kaart gebracht 
en getoetst op fysieke arbeidsbelasting. Het blijkt dat de handelingen positioneren, ontkisten en 
verplaatsen van de raamsparingsmallen een te hoge arbeidsbelasting hebben. Deze handelingen 
dienen geëlimineerd of verlicht te worden. De doelstelling van het afstudeerproject luidt als volgt: 

De fysieke arbeidsbelasting van het positioneren, ontkisten en verplaatsen van raamsparingsmallen 
binnen het tunnelgietbouwproces, verlagen tot beneden de maximaal toegestane fysieke 
arbeidsbelasting. 

Randvoorwaarden: 

De kosten van de nieuwe methode moeten circa gelijk of lager dan van de huidige methode 
zijn. 
De tijdsduur van het gietbouwproces mag niet verlengd worden. 
De getoetste fysieke arbeidsbelasting dient representatief te zijn voor de meest slechte 
fysische omstandigheden. 

Probleemstelling 

Hoe is de fysieke arbeidsbelasting van het positioneren, ontkisten en verplaatsen van 
raamsparingsmallen binnen het tunnelgietbouwproces het best te verlagen tot beneden de 
maximaal toegestane fysieke arbeidsbelasting? 

Onderzoeksvragen 

1. Wat is de maximaal toegestane fysieke arbeidsbelasting van het 'positioneren' van 
de raamsparingsmal binnen het tunnelgietbouwproces? 

2. Wat is de maximaal toegestane fysieke arbeidsbelasting van het 'ontkisten' van de 
raamsparingsmal binnen het tunnelgietbouwproces? 

3. Wat is de maximaal toegestane fysieke arbeidsbelasting van het 'verplaatsen' van 
de raamsparingsmal binnen het tunnelgietbouwproces? 

4. Hoe kan de fysieke arbeidsbelasting bij het 'positioneren' van de raamsparingsmal 
verlaagd worden tot onder de maximaal toegestane arbeidsbelasting? 

5. Hoe kan de fysieke arbeidsbelasting bij het 'ontkisten' van de raamsparingsmal 
verlaagd worden tot onder de maximaal toegestane arbeidsbelasting? 

6. Hoe kan de fysieke arbeidsbelasting bij het 'verplaatsen' van de raamsparingsmal 
verlaagd worden tot onder de maximaal toegestane arbeidsbelasting? 

7. Wat is de 'beste methode' om de fysieke arbeidsbelasting van het 'positioneren' 
van de raamsparingsmal te verlagen? 
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8. Wat is de 'beste methode' om de fysieke arbeidsbelasting van het 'ontkisten' van 
de raamsparingsmal te verlagen? 

9. Wat is de 'beste methode' om de fysieke arbeidsbelasting van het 'verplaatsen' van 
de raamsparingsmal te verlagen? 

Toelichting 'beste methode': 
Met de 'beste methode' wordt bedoeld; de oplossing die voldoet aan onderzoeksvraag 4,5 en 6 en 
het ruimst voldoet aan het programma van eisen. 

1.6 Opzet afstudeerproject 

Om de fysieke arbeidsbelasting van het werken met raamsparingen op de bouwplaats binnen het 
tunnelgietbouwproces te verlagen, zal een nieuwe methode ontwikkeld moeten worden. Aan deze 
werkwijze worden verschillende eisen gesteld. Het neemt veel tijd in beslag om voor al deze 
mogelijkheden het programma van eisen uit te werken, daarom wordt op voorhand in kaart 
gebracht welke werkwijzen uitkomst bieden en wordt een keuze gemaakt uit deze methodes. Om 
de ontwikkeling van deze nieuwe methode gestructureerd en gecontroleerd in te richten is gekozen 
voor de ontwerpmethode van Siers (Siers, 2004). Het ontwerpproces wordt ingedeeld in de 
volgende fases: 

Figuur 1.4 Overzicht afstudeertraject 

I Vooronderzoek 

I Doelstelling 

I Methodes 

I Probleemdefinierende fase 

I Functie 

I Werkwijzebepalende fase 

I Materiaalstudie 

I structuur 

I Vonngevende fase 

I inrichting 

Het onderzoek is verdeeld in twee hoofdfases: 

Onderzoeksfase 
Ontwerpfase 

In de onderzoeksfase wordt gekwantificeerd aan welke eisen de alternatieven moeten voldoen om 
de doelstelling te bereiken. In de ontwerpfase worden de functies voor het realiseren van 
raamsparingen met mallen geanalyseerd. Per functie wordt vervolgens gezocht naar mogelijke 
werkwijzen om deze te verwezenlijken. Uit combinaties van werkwijzen worden verschillende 
ontwerpen gegenereerd. De toets aan het programma van eisen bepaalt de kwaliteit van het 
ontwerp. 

1.7 Opbouwrapport 

In dit hoofdstuk is de doelstelling geformuleerd. In volgende hoofdstukken wordt het gehele 
afstudeertraject nader beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksfase beschreven. De 
methodekeuze wordt gemaakt en aan de hand van deze methode worden de eisen opgesteld. Deze 
eisen worden verzameld in het programma van eisen. Dit programma fungeert als input voor de 
ontwerpfase. In hoofdstuk 3 vindt de ontwerpfase plaats, aan de hand van een functieanalyse 
worden verschillende alternatieven ontworpen. Deze ontwerpen worden getoetst aan het 
programma van eisen en er wordt een keuze uit verschillende alternatieven gemaakt. In hoofdstuk 
4 worden deze alternatieven verder uitgewerkt en opnieuw getoetst. Er wordt gekeken in welke 
mate de doelstelling verwezenlijkt is. In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken. 
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2. Onderzoeksfase 

2.1 Onderzoeksplan 

In dit plan wordt de inrichting van de onderzoeksfase nader toegelicht. De doelstelling is 
geformuleerd aan de hand van de bevindingen uit het vooronderzoek. De volgende twee stappen; 
methodes en probleemdefiniërende fase worden kort toegelicht. 

Methodes 
Aan de hand van gesprekken met de deskundigen en brainstormsessies wordt in kaart gebracht 
welke mogelijkheden er zijn voor het maken van raamsparingen. Deze worden geanalyseerd, 
vervolgens worden de voor- en nadelen per methode op een rijtje gezet. Dit geeft inzicht in de 
haalbaarheid van een werkwijze . 
Het is tijdrovend en omslachtig om alle methodes verder uit te werken, daarom wordt op voorhand 
een keuze gemaakt uit de gevonden mogelijkheden. Op basis van voor- en nadelen van de 
verschillende werkwijzen wordt deze keuze gemaakt. 
De gekozen methode is bepalend voor de verdere inrichting van de onderzoeksfase. In hoofdstuk 
2.2 staat beschreven dat gekozen wordt voor het ontwikkelen van nieuwe raamsparingsmallen. 
Aan de hand van deze methodekeuze worden de stappen van de onderzoeksfase nader ingericht. 

Probleemdefiniërende fase 
In de probleemdefiniërende fase wordt het programma van eisen opgesteld. Het eisenprogramma 
is een nadere uitwerking van het doel. De eisen dienen gekwantificeerd te zijn zodat ze een heldere 
toets vormen voor het ontwerp. De mate waarin de eventuele oplossingen voldoen aan de eisen 
bepaald welk ontwerp het beste is. 

Maatgevende afmeting raamsparing 
Om bepaalde eisen uit het programma van eisen te kunnen kwantificeren moet een afmeting van 
een raamsparingsmal aangenomen worden. Zo zijn de volgende aspecten afhankelijk van de 
afmeting van de mal: 

Fysieke arbeidsbelasting van werknemer 
Betondruk op raamsparingsmal 
Kosten 

De belasting tengevolge van de betondruk op de raamsparingsmal zal hoger zijn naar mate de mal 
groter en dikker is. Daarnaast zal het gewicht van de mal groter zijn naar mate de afmeting 
toeneemt. Dit gewicht mag niet boven een bepaalde maximale waarde uitkomen. 
De problematiek wordt dus groter naar mate de afmeting van de mal groter is. De grootst 
mogelijke mal is dus maatgevend voor deze aspecten, daarom wordt deze bepaald. Naast de 
grootste mal wordt de gemiddelde mal bepaald. Voor beide afmetingen worden de eisen bepaald. 
Voor zowel de gemiddelde mal als voor de grootste wordt een methode gezocht die de fysieke 
arbeidsbelasting verlaagd tot beneden de maximaal toegestane grens. Bij voorkeur wordt voor 
beide afmetingen dezelfde methode toegepast. 

Opstellen Programma van eisen 
Om te toetsen of de nieuwe raamsparingsmallen voldoen aan de doelstelling wordt een programma 
van eisen opgesteld. De eisen worden vanuit verschillende aspecten gesteld. Zo volgen eisen 
vanuit de functie, technologie, kosten en faciliteiten. De nadruk van de eisen ligt op het begrenzen 
van de arbeidsbelasting van het werken met de raamsparingsmaL De mate waarin de alternatieven 
voldoen aan het programma van eisen, bepaalt de kwaliteit van het ontwerp. 
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2.2 Methodes verlichten fysieke arbeidsbelasting 

Om de doelstelling te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden. Uit gesprekken met 
deskundigen, een literatuuronderzoek en eigen inzicht komen een aantal hoofdmethodes naar 
voren. Het kost veel tijd om al deze methodes uit te zoeken, daarom dient op voorhand een keuze 
uit deze mogelijkheden gemaakt te worden. 

Uit ontwerpen en gesprekken met deskundigen blijkt dat de volgende methodes mogelijk zijn voor 
het realiseren van raamsparingen in betonwanden: 

Vervormbaar bekistingoppervlak 
Instorten raamkaders 
Toepassen hulpmiddelen 
Aanpassen raamsparingsmiddelen 

De methodes worden toegelicht. Van deze methodes wordt vervolgens een keuze gemaakt om het 
risico voor de schade aan de gezondheid van de werknemers door een te hoge fysieke 
arbeidsbelasting te vermijden. 

Vervormbaar bekistingoppervlak 

Figuur 2.1 Tunnelkist met vervormbaar bekistingoppervlak 

Het bekistingoppervlak van de tunnelkist van deze methode is vervormbaar. Het is verdeeld in een 
raster. De ruitjes kunnen los van elkaar in- en uitschuiven, zie figuur 2.1. Met deze methode zijn 
vormen uit het bekistingoppervlak te realiseren zonder gebruik van mallen te maken. 
Door een computergestuurd programma schuiven de blokjes uit in het gewenste patroon. Alle 
handelingen met betrekking tot het werken met mallen wordt op deze manier volledig 
geëlimineerd. 

Het is een futuristische blik op het tunnelbekistingprincipe. Knelpunten met entkisten van de 
tunnelkist en betonlekwaterdichtheid in het raster van het bekistingoppervlak vormen grote 
problemen. De technische haalbaarheid van het concept is nog beperkt. 

Technische Universiteit Eindhoven 20 



Instorten raamkaders 

Figuur 2.2 Kader gefixeerd op tunnelkist 

In plaats van raamsparingsmallen die in sparingen zitten is het ook mogelijk om een prefab krans 
rondom de gewenste raamsparing op het bekistingoppervlak aan te brengen, zie figuur 2.2. De 
krans is onderdeel van de betonwand, verankerd in het beton blijft ze zitten na het maken van de 
betonwand. 

Het voordeel van deze methode is dat de krans niet ontkist hoeft te worden. De overige 
handelingen zijn vrijwel gelijk aan het werken met mallen. 
Het kader zal gedurende de stort van de wand een tijdelijke ondersteuningsconstructie vereisen die 
de betondruk opneemt. Deze ondersteuningsconstructie vergt extra handelingen. Het is ook 
mogelijk om het kader een dusdanige sterkte te geven dat deze zelf de betondruk opneemt. Het 
materiaal van het kader zal dan een grotere sterkte vereisen de kosten van deze materialen zijn 
hoger. Hiermee zullen de kosten van de kaders toenemen. Gezien ieder kader per stort in de wand 
blijft zitten en als verloren bekisting beschouwd kan worden, zullen de totale kosten hoog oplopen. 

Hulpmiddelen 

Figuur 2.3 Hulpmiddel anikisten raamsparingsmal Figuur 2.4 Hulpmiddel positioneren raamsparingsmal 
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Een volgende methode is het vervangen of verlichten van de arbeid door middel van hulpmiddelen. 
In figuren 2.3. en 2.4. zijn enkele voorbeelden gegeven van mogelijke middelen. In het eerste 
figuur zie je een werktuig om de mal te ontkisten uit het betonnen oppervlak. Het werktuig steunt 
af op de betonwand rondom de mal. De spindels van het apparaat zijn verbonden aan de mal en 
draaien uit. Ze trekken op deze manier de mal uit de raamsparing . 
Het volgende werktuig is een karretje waarop de mallen geplaatst kunnen worden. Het plateau is in 
hoogte verstelbaar. Op deze manier is het mogelijk de raamsparingsmallen te kunnen positioneren 
zonder te hoeven tillen. 

Het produceren van een hulpmiddel naast de productie van de bestaande mal leidt tot hogere 
productiekosten. Het hulpmiddel verlicht of vervangt menselijke arbeid. Mogelijk versneld het de 
werkzaamheden. De werkzaamheden met betrekking tot raamsparingen vormen een klein 
onderdeel van de dagcyclus van het tunnelgietbouwproces. De eventuele tijdsversnelling heeft 
weinig invloed op de totale cyclus en is niet relevant. 
Naast de handelingen met betrekking tot raamsparingen vinden andere handelingen plaats, de 
ruimte is vaak beperkt. Een hulpmiddel is een toevoeging op het huidige proces en zal ruimte 
innemen, mogelijk worden andere werkzaamheden hierdoor gehinderd. 

Mal aanpassen 

Figuur 2.5 Fragment ontwerpvarianten raamsparingsmallen 

De fysieke arbeidsbelasting van het werken met raamsparingsmallen verlagen is ook mogelijk door 
de raamsparingsmallen aan te passen, zie figuur 2.5 Ze dient zo ontworpen te worden dat fysieke 
arbeidsbelasting van het positioneren, ontkisten en verplaatsen van de mal verlaagd wordt en de 
bewerkingen geen risico voor de gezondheid vormen. 

Methodekeuze 

Kritiek op de eerste drie methoden geeft aan dat ze minder aantrekkelijk zijn. Uit ontwerpen en 
gesprekken met deskundigen blijkt dat methode vier 'mal aanpassen' veel mogelijkheden biedt, 
daarom wordt voor deze methode gekozen. 

2.3 Maatgevende raamsparingsmallen 

Om bepaalde eisen aan de raamsparingsmal te kwantificeren moeten de maten van de mal 
aangenomen worden. De problematiek blijkt het grootst bij de grootste mal, daarom wordt de 
grootste voorkomende mal bepaald. De bepaling van deze afmetingen is opgenomen in bijlage IV. 
Daarnaast zijn aan de hand van een steekproef de afmetingen van een gemiddelde mal bepaald, 
deze steekproef is te vinden in bijlage I. De gemiddelde mal is representatief voor het grootste 
gedeelte van alle malafmetingen. Voor beide mallen wordt de toets aan het programma van eisen 
uitgevoerd. Onderstaande afmetingen worden aangehouden: 

Raamsparingsmal 

Gemiddelde 
Grootste 

Breedte (mm) 

1250 
2000 
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Hoogte (mm) 

1415 
2350 

Wanddikte (mm) 

250 
250 
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2.4 Arbeid 

Uit de arbeidsanalyse van de huidige situatie in hoofdstuk 1.4 is gebleken dat de handelingen 
"positioneren", "ontkisten" en "verplaatsen" een te hoge fysieke arbeidsbelasting hebben. Om 
ervoor te zorgen dat de nieuwe mallen geen knelpunten met betrekking tot arbeid geven, worden 
vanuit arbeid eisen opgesteld. 

2.4.1 Energetische eis aan handelingen 

Om te kunnen toetsen of alle handelingen arbeidsvriendelijk zijn en geen schade voor de 
gezondheid vormen, wordt een eis aan de energetische belasting van de handeling gesteld. De 
toets vindt plaats aan de hand van het stoplichtmodel uit Peereboom, zie hoofdstuk 1.4.3. 
In de huidige situatie zijn er geen handelingen die langer dan 10 minuten duren. De nieuwe 
methode mag geen handelingen hebben die langer zijn dan de huidige, daarom wordt aan deze 
handelingen de eis van een maximaal energetisch verbruik van 38kJ/min gesteld. 

De handeling positioneren bestaat uit het tillen van de raamsparingsmaL Om deze activiteit te 
toetsen is de NIOSH-methode1 ontwikkeld . Met deze methode is een maximaal gewicht vast te 
stellen. 
De handeling verplaatsen bestaat uit het dragen van de raamsparingsmaL Om deze activiteit te 
toetsen is aan de hand van de module 'dragen' uit Peereboom 1999 een maximaal gewicht vast te 
stellen. 
Op beide manieren wordt het maximale gewicht van de mal bepaald. De waarde met het laagste 
gewicht is maatgevend voor de mal en wordt aangehouden als eis. Op deze manier zal het gewicht 
van de mal onafhankelijk van de situatie nooit schade aan de gezondheid kunnen aanrichten. 

2.4.2 Tillen mal 

Het maximaal te tillen gewicht wordt bepaald aan de hand van de NIOSH-methode. NIOSH staat 
voor National Institute of Occupational Safety and Health. Dit is een internationaal instituut wat 
stelt dat één persoon in een ideale tilsituatie maximaal 23kg mag tillen. Voor minder ideale 
tilsituaties wordt het gewichtlimiet bepaald door 23kg te vermenigvuldigen met een zestal 
reductiefactoren. De formule luidt : 

I RWL=23 x Hf x Vf x Df x Ff x Af x Cf 

Om het maximale gewicht van de raamsparingsmallen van de handeling positioneren te bepalen 
worden voor deze factoren, waardes aangenomen aan de hand van een maatgevende tilsituatie. 

Maatgevende tilsituatie NIOSH-methode 
Raamsparingen komen voornamelijk voor in de eindwanden in de uiteinden van bouwblokken. De 
mallen op de verdiepingen worden in deze situatie vanaf de klimsteiger op het bekistingoppervlak 
van de tunnelkist gepositioneerd . In de tilsituatie bij het positioneren van de raamsparingsmal 
wordt aangenomen dat de mallen vanaf de klimsteiger aangebracht worden. Aan de hand van deze 
situatie worden de maatgevende factoren van de NIOSH-methode bepaald. In figuur 2.6 zijn de 
factoren van de NIOSH-methode aangegeven. Het bepalen van de factoren is opgenomen in bijlage 
V. 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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- = bekistingoppervlak 
tunnelbekisting 

- =beton 

Beginsituatie 

H 

A 
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- = bekistingoppervlak 
tunnelbekisting 

-=beton 

Eindsituatie 

Figuur 2.6 Tils ituatie raamsparingsmallen met de NIOSH-factoren 

2.4.3. Dragen mal 

H -

V 

D 

De handeling 'dragen' is te toetsen aan de hand van de stoplichtmethode van de module dragen uit 
Peereboom. De gewichtslimiet in een bepaalde situatie wordt verkregen door de basisgewichten uit 
de tabel te vermenigvuldigen met de factor C. De factor C is op zijn beurt het product van de 
werkomstandig heden: 

C = Duurfactor x Asymmetriefactor x Gripfactor x Warmtefactor x Ruimtefactor 

Om het maximale gewicht van de raamsparingsmallen van de handeling verplaatsen te bepalen 
worden voor deze factoren waardes aangenomen aan de hand van een maatgevende draagsituatie. 
De uitwerking van deze methode is te vinden in bijlage V. 

2.4.4 Maximaal gewicht raamsparingsmal 

Uit berekeningen in bijlage V volgen onderstaande waardes. De laagste waarde van bovenstaande 
uitkomsten is maatgevend en wordt meegenomen in het programma van eisen voor de 
raamsparingsmaL De waarde van 14,0kg, bepaald aan de hand van de activiteit dragen is de 
laagste. Het gewicht van de onderdelen van de raamsparingsmallen mogen deze waarde niet 
overschrijden. 

Activiteit 

Tillen (beginsituatie) 

Tillen (eindsituatie) 

Dragen 

Maximaal gewicht 

14,2kg 

14,8kg 

14,0kg 
Tabel2 .1 Overzicht maximare gewichten 

De waarde is voorgelegd aan een arbeidsdeskundige van TNO, zij vindt het gewicht van 14kg een 
goede richtlijn en heeft deze waarde goedgekeurd als randvoorwaarde voor het ontwerp van 
nieuwe raamsparingsmallen (Kuijt, 2006). 
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Het gewicht is bepaald aan de hand van maatgevende situaties uitgaande van één persoon. Voor 
het maximaal te hanteren gewicht door twee personen zijn geen formules opgesteld. In overleg 
met de arbeidsdeskundige wordt besloten hiervoor maximaal 28kg aan te houden (Kuijt, 2006). 

2.5 Stortbelasting 

Een raamsparingsmal wordt blootgesteld aan belastingen gedurende de uitvoering op de 
bouwplaats. De mal moet voldoende vormvastheid hebben om niet te bezwijken onder de 
belastingen. Om te kunnen toetsen of de ontwerpen voldoende vormvastheid hebben, wordt een 
maatgevende belastingsituatie bepaald. 

2.5.1 Invloedfactoren stortbelasting 

De raamsparingsmal wordt belast door het gewicht van het beton gedurende het storten en 
verharden ervan. Deze stortbelasting op de raamsparingsmal is volgens studievereniging 
betonconstructies Stubeco afhankelijk van de volgende factoren: 

De betonspeciesamenstelling en soort 
- volumieke massa 
- specietemperatuur 
- zetmaat 
- verwerkbaarheid 
- toeslagstoffen 
- vulstoffen 
- hulpstoffen 
- type en sterkteklasse cement 
- darmante periode 
- bindtijd of opstijvingstijd 

De uitvoeringswijze en -omstandigheden 
storthoogte 
stijgsnelheid 
triltijd 
trildiepte 
trilapparatuur 
stootbelasting 
samenstelling en bekisting 
luchttemperatuur 

Het te storten onderdeel 
wand- of kolomdikte 
silo-,boog- of brugwerking 
wand- of kolomhoogte 
vorm van het te storten onderdeel 
wapening 

Zoals blijkt is de belasting van veel verschillende factoren afhankelijk en is het complex de invloed 
van alle verschillende factoren in kaart te brengen. "Ondanks vele onderzoeken met nieuwe 
betonspecie soorten heeft men echter niet van alle factoren de invloed kunnen vaststellen of is 
gewoon niet onderzocht." (Stubeco studiecel, 2005) 

2.5.2 Aanname stortbelasting 

Om een veilige aanname van de te verwachte speciedruk te doen worden vanuit voorschriften 
vanuit de NEN6722 methodes aangedragen. 

Uitgaande van het consistentiegebied van de betonspecie en de stijgsnelheid wordt de 
maximaal optredende horizontale belasting tengevolge van betonspecie bepaald. Deze is 
gebaseerd op een aantal uitgangspunten betreffende verdichtingswijze, temperatuur van 
de specie, buitentemperatuur, geen toepassing van vertragers of hulpstoffen met 
vertragende werking en de volumieke massa. 
De maximaal mogelijke belasting wordt bepaald op 80kN/mz. Deze maximale belasting is 
gebaseerd op het opstijvinggedrag van betonspecie. 
Ook wordt gesteld dat voor de horizontale belasting nooit een grotere waarde dan de 
hydrostatische druk1 hoeft te worden aangehouden. 

Het is niet bekend wat voor betonsoort in de toekomst gebruikt zal worden. De gegevens van 
consistentiegebied, eventuele vertragers en hulpstoffen ontbreken. Daarom is het niet mogelijk de 
eerste methode toe te passen. 
De maximale belasting van 80kN/mZ is een aanname, die tot gevolg zal hebben dat de sterkte van 
de mal overgedimensioneerd zal worden. Om een veilige aanname van de mogelijke stortbelasting 
te doen wordt de maatgevende stortsituatie van de tunnelbekisting bepaald en gerekend met de 
hydrostatische druk ten gevolge van het gewicht van beton. 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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Hydrostatische druk ontstaat door het gewicht van de hoeveelheid vloeistof boven het meetpunt. 
Deze druk is in alle richtingen gelijk. Het gewicht van beton bedraagt 2400kN/m3

. De 
hydrostatische druk in de bekisting wordt groter naarmate de hoogte van de wand toeneemt. De 
stortsituatie wordt zo bepaald dat de belasting ten gevolge van de betondruk maximaal is, zie 
bijlage VI voor bepaling van de startsituatie. 

2.5.3 Belastingsituaties 

Nu de hoogte en dikte van de eindwand in de stortsituatie bekend zijn, is de belasting op de 
raamsparingsmallen ten gevolge van de hydrostatische druk te berekenen. Bij deze berekening 
wordt het gewicht van de kim 1 niet mee genomen. De kim wordt bovenop het oppervlak van de 
vloer gestort als opstaande rand. Om te voorkomen dat het natte beton onder de kimbekisting 
uitloopt, moet de betonnen vloer al wat op gestijfd zijn. Om deze reden wordt in de praktijk even 
gewacht met het storten van de kim totdat de vloer een lichte stijfheid heeft bereikt. Wanneer de 
wand en vloer een lichte stijfheid hebben bereikt is er geen sprake meer van hydrostatische druk. 
De werkelijke belasting is minder. 

Nu we de hydrostatische druk1 in de bekisting kunnen berekenen is het van belang te bepalen wat 
de grootst mogelijke raamsparingsmal kan zijn. Deze zal de hoogste belasting ondervinden. De 
raamsparingsmallen worden zo ontworpen dat ook deze stortsituatie mogelijk is. 

Met bovenstaande gegevens kunnen we voor de stortsituaties de hydrostatische druk in de 
bekisting berekenen. De belasting op de raamsparingsmal is afhankelijk van de grootte en de 
positie in de wand. Grotere mallen nemen meer betondruk op. De nieuwe mallen dienen zo 
ontworpen te worden dat ze in de meest ongunstigste belastingsituatie hun vormvastheid en 
positie behouden en aan hun functie voldoen. De meest ongunstigste situatie bestaat uit de grootst 
mogelijke mal die zo diep mogelijk onder in de kist zit. 

Met de afmeting van de grootste mal en stortsituatie is de maximale belasting op de 
raamsparingsmal te berekenen. Met bovenstaande gegevens is onderstaande stortsituatie 
ontstaan, zie figuur 2. 7. 

Kim wordt later opgestart, telt niet 
mee in stortgewicht op mal 

1250 

Figuur 2.7 Stortsituatie gemiddeld en extreem 

Kim wordt later opgestart, telt niet 
mee in stortgewicht op mal 

2000 

Dit resulteert in onderstaande belastingsituatie met een wanddikte van 250mm, zie figuur 2.8. en 
2.9. 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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Figuur 2.8 Belastingsituatie ten gevolge van de betondruk (lijnlast) 

Berekening belasting op raamsparingsmal ten gevolge van de hydrostatische betondruk: 

Situatie gemiddeld 
1,98m x 24KNim3 x 0,25m = 11,9kN 
0,565m x 24KNim3 x 0,25m = 3,4kN 

b.k.VIoer 

8 ok Vloer 

~V,9kN 

T,4.9kN 

b.k.Kim 

Gemiddeld 

Situatie extreem 
2,65m x 24KNim3 x 0,25m = 15,9kN 
0,3m x 24KNim3 x 0,25m = 1,8kN 

,.._____20·8kN 

1" 

131,8kN 

Extreem 

Figuur 2.9 Belastingsituatie ten gevolge van de betondruk (puntlast) 

Berekening dwarskracht op raamsparingsmal ten gevolge van hydrostatische betondruk: 

Situatie gemiddeld 
(11,9-3,4)1,42 I 2 + (3,4 x 1,42) = 10,9kN 
11,9 x 1,25 = 14,9kN 
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Situatie extreem 
(15,9-1,8)2,35 I 2 + (1,8 x 2,35) = 20,8kN 
15,9 x 2 = 31,8kN 
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2.6 Kosten 

De kosten van de nieuwe mallen dienen beperkt te blijven, bijvoorkeur zijn deze lager dan de 
kosten van de huidige typen. Dit maakt het aantrekkelijk de nieuwe soorten te implementeren in 
het tunnelgietbouwproces. 
De kosten van raamsparingsmallen bestaan uit productiekosten van de mal en tijdskosten op de 
bouwplaats. Om de kosten te vergelijken met de huidige kosten van de mallen worden de 
productiekosten van beide berekend. 

2.6.1 Samenstelling kosten 

De kosten van de huidige mallen worden berekend, onderstaande formule wordt door BAM 
Materieel gehanteerd: 

Kosten raamsparingsmal = Omtrek x Materiaalkosten + Arbeidskosten 

In de prijs zijn onderstaande aspecten verwerkt: 

materiaalkosten 
arbeidskosten 
transportkosten (niet in kosten van raamsparingsmal meegenomen maar in totale offerte 
verwerkt, alleen rekenen wanneer mallen apart geleverd worden) 
tekenkosten (niet in kosten van raamsparingsmal meegenomen maar in totale offerte 
verwerkt) 

2.6.2 Huidige kosten 

In onderstaande tabel 2.2 zijn de kosten van verschillende mallen weergegeven, de 
kostenberekeningen zijn te vinden in bijlage VII . 

Type mal Repetit iefactor KosWt •rnldcfekt Kostelf 
(eurol (eurot 

Aluminium taps > 10 440,30 591,50 

Aluminium loshoeken > 10 440,30 591,50 

Staal taps > 10 354,86 452,30 

Staal loshoeken > 10 406,86 504,30 

Hout taps < 10 276,80 344,00 

Hout loshoeken < 10 328,80 396,00 

Hout sloopmal 0 186,09 231,45 

Tabel 2.2 Kosten verschillende malsoorten 

De kosten van de raamsparingsmal zijn afhankelijk van de repetitiefactor. Hoe vaker de mal 
inzetbaar is hoe meer ze mag kosten . 
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2.7 Programma van Eisen 

Cl! 
'ij) 

Cl! Q) 

'ij) Qj 
Q) .&l 

Cl! ..... 10 c:: 
Cl! 'i: 

~ ~ ~ 

PUnctie 
- 7 

Dezelfde variatie aan rechthoekige betonvormen kunnen realiseren als huidige 
x methode 

x Toepasbaar op tunnelbekistinq (type 2000 heuvelstaan 
Tijdsduur bewerkingen op bouwplaats mag niet verlengd worden, zelfde 

x dagproductie haalbaar blijven 

x Sterkte voldoen aan maatgevende belastingsituatie (zie blz. 27) 

x Fixatie voldoen aan maatgevende belastingsituatie (zie blz. 27) 

x Alle handelinqen laqer enerqetisch verbruik dan 38kJ/min. 

x Massa maximaal 14kq (één persoon) 

x Massa maximaal 28kq (twee personen) 

x Kleinste diameter van programmatiegat 

x Volledige positioneringsvrijheid 

x Losvolgorde bepalend 

x Werkzaamheden uit te voeren door één persoon 

x Werkzaamheden enkel aan buitenziide tunnelkist 

x Mal direct op steiger te lossen 

Technologie 
x Eenvoudiqe Fabricaqe (manuren) 

x Mechanische stootbelastinq bestendig (repetitiefactor) 

x Materiaal is recyclebaar 

Kosten 
x Beperkte materiaalkosten 

x Beperkte arbeidskosten 

x Beperkte totale productiekosten 

P~tellltelten 

x Levertijd maximaal 3 weken 

Tabel2 .3 Programma van etsen 

Vaste eisen: Zijn voorwaarden waaraan altijd moet worden voldaan. 
Variabele eisen: Zijn voorwaarden waaraan een gewenst kenmerk van de inrichting in meer 

of mindere mate moet voldoen. 
Wensen: Zijn kenmerken van de inrichting die niet beslist noodzakelijk zijn, maar 

toch van invloed kunnen zijn bij het nemen van beslissingen. 
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Toelichting 

Alle eisen uit het programma van eisen worden toegelicht. 

Functie 

• Dezelfde variatie aan rechthoekige betonvormen kunnen realiseren 

Uit de afbakening van de soort raamsparingen blijkt dat de raamsparingsmal dezelfde rechthoekige 
raamsparingen moet kunnen realiseren als de huidige mallen. Op deze manier kan ze de bestaande 
mallen vervangen. 
De betonbeuken moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen staan beschreven in NEN 6722 
voorschriften beton. De kwaliteit van de betonbeuken gerealiseerd met tunnelbekisting van BAM 
Materieel dient te voldoen aan klasse Bl. 

• Toepasbaar op tunnelbekisting (type 2000 en heuvelstaal) 

Uit vooronderzoek blijkt dat in het tunnelgietbouwproces gewerkt wordt met de tunnelbekisting 
soorten: 

Type 2000 
Heuvelstaal 

Om de raamsparingsmallen nuttig voor dit bedrijf te maken dienen ze aan te sluiten op deze 
systemen. 

• Tijdsduur bewerkingen op bouwplaats mag niet verlengd worden, zelfde dagproductie 
haalbaar blijven 

Om het huidige bouwtempo met tunnelbekisting te handhaven, moet de huidige dagcyclus 
haalbaar blijven. De tijdsduur van het werken met raamsparingsmallen mag daarom niet extreem 
verlengd worden. De tijdsduur van de bewerkingen is te verdelen in drie categorieën: 

++ : Tijdsduur gelijk aan bewerkingen van huidige vaste mallen 
+/- : Tijdsduur gelijk aan bewerkingen van huidige mallen met loshoeken 
-1- : Tijdsduur groter dan bewerkingen van huidige mallen met loshoeken 

• Sterkte voldoen aan maatgevende belastingsituatie 

Om aan de hoofdfunctie 'beton uitsparen' te voldoen moet de raamsparingsmal sterk genoeg zijn 
om de betondruk op te nemen. In het hoofdstuk stortbelasting wordt berekend hoe de mal door de 
betondruk belast wordt. 

• Fixatie voldoen aan maatgevende belastingsituatie 

Om de raamsparingsmal op positie te houden gedurende de belasting van betondruk zal ze 
voldoende gefixeerd moeten zijn. In het hoofdstuk stortbelasting is berekend hoe hoog de 
afschuifkracht op de mal is. 

• Alle handelingen lager energetisch verbruik dan 3BkJ/min. 

Het entkisten van de mal mag geen risico voor de gezondheid van de werknemer vormen. In 
hoofdstuk arbeid is bepaald dat deze handeling maximaal 38kJ/min. aan energieverbruik mag 
hebben. 

• Massa maximaal14kg 

Het gewicht van de mal dient bij voorkeur afgestemd te worden op de til- en draagkracht van één 
persoon. Het gevaar dat een hoge last wat door meerdere personen getild dient te worden toch 
alleen getild wordt is hiermee vermeden. Uit berekeningen blijkt dat het maximaal te tillen en te 
dragen gewicht 14kg bedraagt. 
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• Massa maximaal 28kg 

Indien bovenstaande eis aan het gewicht van de mal niet haalbaar is, mag de mal niet door één 
persoon gehanteerd worden. Om deze reden is in overleg met een arbeidsdeskundige vastgesteld 
dat een mal gehanteerd door twee personen maximaal 28kg mag wegen. 

• Kleinste diameter van programmatiegat 

Om programmatie en revisie werkzaamheden aan de tunnelkist (type 2000 en heuvelstaal) te 
beperken is het een pre de diameter van het programmatiegat te beperken tot het minimum. 

• Volledige positioneringvrijheid 

Hoe groter de positioneringvrijheid hoe flexibeler de montage methode is. Momenteel wordt de 
positioneringsvrijheid beperkt door de achterliggende constructie. De mal kan daarom op bepaalde 
gebieden niet gemonteerd worden. 

• Losvolgorde bepalend 

De montagemethode kan invloed hebben om de losvolgorde van de tunnelkisten. 

• Werkzaamheden uit te voeren door één persoon 

Bijvoorkeur dient de raamsparingsmal zo ontworpen te worden dat alle handelingen door één 
werknemer uitgevoerd kunnen worden. De werknemer kan op deze manier onafhankelijk van 
collega's doorwerken en hoeft niet te wachten tot deze tijd hebben. Op deze manier wordt er 
efficiënter gewerkt. 

• Werkzaamheden enkel aan buitenzijde tunnelkist 

Aan de buitenzijde van de tunnelkist is er voldoende werkruimte. Aan de binnenzijde daarentegen 
wordt de werkruimte gehinderd door schoren, spanten en kachels. De obstakels beïnvloeden de 
werkhouding van de werknemer op een ongunstige manier. Het is beter deze situaties te 
vermijden. 

• Mal direct op steiger te lossen 

Om de draagafstand van de mallen te verkorten is het handig de mallen aan de buitenzijde van de 
betonnen beuk te kunnen ontkisten. Indien de mal aan de binnenzijde van de betonnen beuk 
entkist wordt moet deze eerst uit de betonbeuk gedragen worden. 

Technologie 

• Eenvoudige fabricage 

Het kan tijd en kostenbesparend zijn wanneer de mallen eenvoudig te produceren zijn. 

• Mechanische stootbelasting bestendig (repetitiefactor) 

De raamsparingsmallen worden gedurende het gehele gietbouwproces verplaatst over de 
bouwplaats. Hierbij kunnen zij stootbelasting ondervinden van omringende obstakels, bijvoorbeeld 
bij het stoten tegen een stempel of bij het 'neergooien' van de mal. Deze kan hierdoor beschadigd 
worden. Om de mal meerdere malen te kunnen herbruiken mag ze niet beschadigen. 

• Materiaal is recyclebaar 

Uit oogpunt van een milieuvriendelijk product dient het materiaal van de mal recyclebaar te zijn. 
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Kosten 

• Materiaalkosten 

De kosten van het materiaal van de mal worden bepaald. 

• Arbeidskosten 

De arbeidskosten van het fabriceren van de mal worden bepaald. 

• Totale productiekosten 

Om het aantrekkelijk te maken de nieuwe mal te implementeren binnen het tunnelgietbouwproces 
dienen de kosten beperkt te blijven. Ze mogen niet hoger zijn dan de huidige productiekosten van 
de raamsparingsmallen. 
In het hoofdstuk kosten zijn de huidige kosten van de raamsparingsmallen berekend. 

Fa ei I iteiten 

• Levertijd maximaal 3 weken 

Uit het voorbereidingsschema van BAM Materieel blijkt dat drie weken gecalculeerd wordt voor de 
revisie en de fabricage van het materieel. Deze fase vindt plaats na het definitief maken van de 
tekeningen en voor het transport naar de bouwplaats. 
De raamsparingsmallen zullen binnen het tijdsbestek van drie weken geproduceerd worden. Zo 
kunnen de mallen samen met het overige materieel naar de bouwplaats getransporteerd worden. 

Technische Universiteit Eindhoven 32 



3. Ontwerpfase 

3.1 Ontwerpplan 

Nadat de onderzoeksfase gereed is, worden de resultaten als input voor de ontwerpfase gebruikt. 
Het programma van eisen wordt als toetssteen van de ontwerpen gebruikt. De stappen van het 
ontwerpplan zijn in figuur 3.1 weergegeven. In dit plan wordt de inrichting van deze stappen nader 
toegelicht. Het ontwerpplan bestaat in hoofdlijnen uit onderstaande stappen. 

Figuur 3.1 Overzicht ontwerpplan 

Functieanalyse 

I Functie 

I Werkwijzebepalende fase 

I Materiaalstudie 

I structuur 

I Vormgevende fase 

!Inrichting 

Om het gestelde doel te bereiken zal de technische inrichting een bepaalde functie moeten 
vervullen. De uitvoeringsvorm van de technische inrichting van deze functie is in dit stadium nog 
niet van belang. De functies van de raamsparingsmal worden geanalyseerd. De functies zijn te 
verdelen in hoofdfunctie, deelfuncties en hulpfuncties. 
Hoofdfunctie: De gevonden functie uit analyse. 
Deelfunctie: Opsplitsing van de hoofdfunctie 
Hu/pfunctie: Extra functies die nodig zijn om de hoofdfunctie te kunnen uitvoeren 

Door deze aanpak wordt het ontwerp niet beperkt tot het modificeren van details van bestaande 
oplossingen en komt men los van de traditionele oplossingsmogelijkheden. Deze functies vormen 
een kapstok voor de ontwerpfase. 

Werkwijze bepalende fase 
Per functie wordt naar mogelijke werkwijzen gezocht om deze te vervullen. Deze werkwijzen 
worden gezocht via onderstaande bronnen: 

Internet 
Deskundigen en gespecialiseerde instituten 
Vaklieden/ tunnelploegen 
Vakbladen 
Boeken Rapporten 

Naast het zoeken van mogelijke werkwijzen worden via brainstormsessies ideeën gegenereerd. De 
gevonden werkwijzen worden in een morfologisch overzicht geplaatst, zie figuur 3.2. In de 
linkerkolom staan de functies, in de rijen worden de gevonden werkwijzen per functie geordend. De 
werkwijzen zijn in groepen in te delen, alle gevonden werkwijzen worden per groep verzameld. Per 
groep wordt bekeken of alle principes binnen de groep meegenomen zijn. Door de werkwijzen te 
ordenen wordt duidelijk of alles uitsluitend in kaart is gebracht. 

Evaluatie werkwijzen 
De gevonden werkwijzen worden nader beschouwd in een evaluatie. Per werkwijzen worden de 
voor- en nadelen aangegeven. Op deze manier wordt duidelijk wat per functie de betere 
werkwijzen zijn. Enkele werkwijzen blijken niet relevant te zijn. Op basis van deze evaluatie wordt 
het morfologisch overzicht bijgesteld en blijven enkel de relevante oplossingen over. 
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werkwijzen 

A 1 2 3 4 

B 1 2 

c 1 2 3 4 

D 1 2 3 

Figuur 3.2 Morfologisch overzicht mogelijke werkwijzen per functie 

Materiaalstudie 
Naast het in kaart brengen van de mogelijke werkwijzen wordt middels een materiaalstudie 
gezocht naar geschikte materialen om raamsparingsmallen in uit te voeren. Er wordt gezocht naar 
materialen die beperkt aan beton hechten en een vlak betonoppervlak opleveren. Daarnaast 
moeten de materialen goede mechanische eigenschappen hebben om de vormvastheid van de 
raamsparingsmal te waarborgen. 

Structuurbepalende fase 
Op basis van de evaluatie van de gevonden werkwijzen en de materiaalkennis uit de 
materiaalstudie worden de verschillende werkwijzen gecombineerd door structuurlijnen in het 
morfologische overzicht te trekken en ontstaan de structuurontwerpen. 
Deze structuurlijnen worden gematerialiseerd en uitgewerkt tot een structuurontwerp. 

werkwijzen 

A 

(/! B 
~~ 
ts c: c 1 .2 

D :f 

Figuur 3.3 Morfologisch overzicht mogelijke werkwijzen per functie met mogelijke structuren 

Keuze structuur 
De mate waarin een structuurontwerp voldoet aan het programma van eisen bepaalt de kwaliteit 
van de oplossingsvariant. Het beste structuurontwerp, is het ontwerp wat voldoet aan de eisen en 
de laagste kostprijs heeft. 

De structuurontwerpen worden uitgewerkt en getoetst aan het programma van eisen. De toets aan 
het programma van eisen wordt samengevat in een tabel, zie de opzet in figuur 3.4. 
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Van de structuurontwerpen wordt de toets voor zowel de gemiddelde mal als voor de extreme mal 
uitgevoerd. Voor zowel de gemiddelde mal als voor de extreme mal zullen een aantal structuren 
niet voldoen aan de eisen. Uit de overige structuren wordt mede door een bekistingdeskundige een 
keuze gemaakt van meest geschikte structuren . De gekozen structuren worden verder uitgewerkt. 

Vormgevende fase 
De gekozen structuren uit de werkwijze bepalende fase dienen als uitgangspunt voor de 
vormgevende fase. Het resultaat van de vormgevende fase is de uiteindelijke vorm van de te 
ontwerpen inrichting. Bij de vormgeving wordt gestreefd naar een optimale afstemming van vorm, 
werkwijze, materiaal, fabricage en kosten. 

Inrichting 
De inrichting is het resultaat van het totale ontwerpproces. Het streven is dat hier een nieuw type 
raamsparingsmal ontwikkeld is, gereed is om geïmplementeerd te worden in het 
tunnelgietbouwproces. 
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3.2 Functieanalyse 

Om een gesteld doel te bereiken moet de raamsparingsmal een bepaalde functie vervullen. Deze 
functie is analyseren met het zogenaamde 'blackbox' principe. Dit principe richt zich op het verschil 
tussen de in- en output van het proces om raamsparingen te realiseren, zie onderstaand figuur 
3.5. 

Vloeibaar beton 

Tumelbekisting 

Figuur 3.5 Black box principe 

Hoofdfunctie: 

Uitsparen beton 
Het beton in de vorm van een raamkader uitsparen gedurende het storten en verharden 
van het beton. 

Aan de raamsparingen die middels het uitsparen van beton gerealiseerd worden zijn verschillende 
eisen gesteld: 

1. De hoeken van de raamsparing dienen haaks te zijn. 
2. Het betonoppervlak in de zijden van de raamsparing dient vlak te zijn (conform 

1\IEN 6722). 
3. De sparing dient de juiste afmetingen te hebben. 
4. De sparing dient op de juiste positie geplaatst te zijn. 

Om aan de eisen 1,2 en 3 te voldoen moet de mal vormvast zijn. Vormvastheid is te verdelen in 
een aantal deelaspecten/functies: 

Waarborgen sterkte 
De raamsparingsmal dient voldoende sterk te zijn om niet te bezwijken onder de belasting 
van de betondruk. 

Waarborgen stijfheid 
De raamsparingsmal dient voldoende stijf te zijn om niet door te buigen onder de belasting 
van de betondruk. 

Waarborgen stabiliteit 
De raamsparingsmal dient voldoende stabiel te zijn om niet te schranken onder de 
belasting van de betondruk. 

In figuur 3.6 zijn mogelijke vervormingen van de mal weergegeven. 

i~=.--.-.--.--.-••• --.--"., .. 
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Bezwijken Doorbuigen Schranken 

Figuur 3.6 Mogelijke vervormingen raamsparingsmal 



Bovenstaande aspecten zijn onderdeel van de hoofdfunctie en vallen binnen dit functieblok. 

Hoofdfunctie: beton uitsparen 
waarborgen sterkte 
waarborgen stijfheid 
waarborgen stabiliteit 

Om aan eis 4 te voldoen moet de raamsparingsmal op de juiste positie gepositioneerd en gefixeerd 
worden. Deze functies vallen onder hulpfuncties. 

Positioneren raamsparingsmal 
De raamsparingsmal op de gewenste positie van het bekistingoppervlak stellen. 

Fixeren raamsparingsmal 
Het vastkoppelen van de mal aan het bekistingoppervlak. 

Vanuit het werken met raamsparingsmallen moeten een aantal hulpfuncties/ handelingen vervuld 
worden. 

Ontkisten raamsparingsmal 
Het verwijderen van de mal uit de betonnen sparing. 

Verplaatsen raamsparingsmal 
Het verplaatsen van de mal van gestorte betonnen beuk naar nieuw te storten betonnen 
beuk. De mallen worden met de hand op de steiger gesleept (binnen bouwkraanbereik) om 
vervolgens met de kraan verplaatst te worden. 
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3.3 Morfologisch overzicht 

In dit hoofdstuk worden per functie de verschillende werkwijzen uit het morfologisch overzicht 
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal duidelijk worden welke werkwijzen relevant zijn en 
mogelijkheden bieden om de functie te verwezenlijken. 

3.3.1 Waarborgen vlakheid 
van dagkanten raamsparing 

Het oppervlak van beton moet vlak zijn. Deze dient te voldoen aan klasse Bl van NEN 6722. Om 
aan deze eis te voldoen zijn er hoofdzakelijk twee grondvormen: 

Mal in blokvorm 
Mal in kadervorm 

blok 

Figuur 3.7 Grondvormen raamsparingsmal 

D 
kader 

Het voordeel van een blokvorm is dat deze niet op doorbuiging wordt belast, ze moet voldoende 
druksterkte hebben om de betondruk op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat een blok in lichtere, 
goedkopere materialen uitgevoerd kan worden. 
Het kader wordt afhankelijk van de fixatiemethode op doorbuiging belast, ze moet naast 
druksterkte voldoende stijfheid hebben om de betondruk op te nemen. Het voordeel van het kader 
is dat ze in het midden open is en uit minder materiaal dan het blok bestaat. 
Het onderscheid in grondvorm heeft gevolgen voor de verschillende functies per methode. Om deze 
reden wordt het morfologisch overzicht opgesplitst in tweeën. Per grondvorm wordt het 
morfologisch opgesteld. 

3.3.2 Waarborgen stijfheid 
van overspanningen kaderzijden 

De vorm van de kaderdoorsnede is van invloed op de stijfheid van het kader. Om deze reden wordt 
in een vormstudie gezocht naar stijve vormen. Een vorm heeft een bepaalde sterkte en stijfheid . 
De sterkte is te vertalen naar het mechanicabegrip "weerstandsmoment". De stijfheid is te vertalen 
naar het mechanicabegrip "traagheidsmoment". 

Weerstandsmoment, sterkte van een vorm 
Het weerstandsmoment van een vorm is te berekenen aan de hand van onderstaande formule: 

Hoe groter het weerstandsmoment is des te sterker is de vorm. Het blijkt dat de hoogte van de 
vorm tot de tweede macht vermenigvuldigd wordt. Hier valt van af te leiden dat het vergroten van 
de hoogte van de vorm het weerstandsmoment exponentieel doet groeien. Het creëren van een 
sterke vorm geschiedt dus door de hoogte te vergroten. 

Traagheidsmoment, stijfheid van een vorm 
Het traagheidsmoment van een vorm is te berekenen aan de hand van onderstaande formule: 

Hoe groter het traagheidsmoment is des te stijver de vorm. Het blijkt dat de hoogte van de vorm 
tot de derde macht vermenigvuldigd wordt. Hier valt van af te leiden dat het vergroten van de 
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hoogte van de vorm het traagheidsmoment exponentieel doet groeien. Het creëren van een stijve 
vorm geschiedt dus door de hoogte te vergroten. 

Principes waarborgen stijfheid 

Massieve homogene ligger 
De basisvorm van een ligger is rechthoekig, waarvan de hoogte groter is dan de breedte om deze 
een groter weerstandsmoment en traagheidsmoment te geven. 

Figuur 3.8 Massieve, homogene ligger 

Extrusie/wals profielen 

Voordelen 

Nadelen 

Eenvoudige produceerbare vorm 

Geen efficiënte stijfheid, vorm aanpassen 
om traagheidsmoment te vergroten met 
minder materiaal. 

Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar (meestal verwarmd) materiaal 
door een matrijs geperst wordt. In de matrijs zitten één of meerdere min of meer complex 
gevormde gaten die het uiteindelijk gevormde staafmateriaal, het extrusie-profiel, zijn vorm geeft. 
(bron: wikipedia.nl) 
Walsen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar (meestal verwarmd) materiaal tussen 
verschillende walsen geperst wordt. (bron: wikipedia.nl) 

Figuur 3.9 Extrusie/wals profielen 

Sandwichconstructie 

Voordelen 

Nadelen 

Hoge stijfheid 
Slanke profielen 

Materieel intensief fabricageproces 
Matrijs nodig 

Een sandwichconstructie bestaat uit twee schillen gekleefd op de kern. Deze delen bepalen de 
eigenschappen van een sandwichconstructie, met name het gewicht en de stijfheid . 
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Het basisprincipe 
De meeste krachten worden opgenomen door de schillen van de sandwich. Bij een neerwaartse 
druk op een horizontale sandwichplaat wordt de bovenste wand samengedrukt (op compressie 
belast), de onderste wand wordt uitgetrokken (op trek belast). 
De kern wordt belast op schuifkrachten en daarboven worden de hechtingen van kern en wanden 
belast. De kern houdt de wanden van elkaar verwijderd. Hoe verder ze van elkaar staan, hoe 
stijver de constructie. 

Voordelen 
Hoge stijfheid 
Licht kernmateriaal daardoor lichte 
constructie 

l\ladelen 
Enkel goede mechanische eigenschap qua 
doorbuiging 
Zachte kern is minder bestand tegen 
mechanische stootbelasting 
Verbindingen moeilijk realiseerbaar 

Figuur 3.10 Sandwichconstructies met kern van schuim en honingraat 

Samengestelde liggers 
Liggers kunnen naar behoefte ontworpen worden, deze liggers worden samengestelde liggers 
genoemd. 

Figuur 3.11 Samengestelde ligger 

Evaluatie stijfheidprincipes 

Voordelen 
Flexibele vorm 
Hoge stijfheid haalbaar 

Nadelen 
Bewerkelijk 

De besproken mogelijkheden zijn alle methodes om een stijve ligger te realiseren. Op basis van de 
informatie per principe is het lastig een gedegen keuze te maken. Het is wel duidelijk dat de eerste 
mogelijkheid, "de massieve homogene ligger" geen efficiënte stijfheid heeft ten opzichte van de 
andere principes om deze reden wordt van dit principe afstand genomen. 
Om te onderzoeken welke methodes een goede stijfheid/gewichtsverhouding hebben worden de 
vormen in verschillende materialen gedimensioneerd en op sterkte getoetst. Deze sterktetoets is 
gebaseerd op de maatgevende startsituatie. Uit deze toets zal blijken welke vorm uit welk 
materiaal voldoende stijfheid heeft en licht van gewicht is. 
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3.3.3. Waarborgen stabiliteit 
in langsrichting betonwand 

Om rechthoekige raamsparingen te realiseren mag de raamsparingsmal niet schranken tengevolge 
van de betondruk. Om de mal vormvast te maken moet de stabiliteit in het verticale vlak 
evenwijdig aan de lengterichting van de betonwand gewaarborgd worden. 

Principes waarborgen stabiliteit 

Voor het realiseren van stabiliteit zijn meerdere mogelijkheden, ze zijn te verdelen in onderstaande 
hoofd principes. 

Stabiliteit door interne voorzieningen 
De raamsparingsmal kan op zichzelf stabiel gemaakt worden, ze is onafhankelijk stabiel. 

Stabiliteit door externe voorzieningen 
De raamsparingsmal kan door externe voorzieningen stabiel gemaakt worden, ze is 
afhankelijk stabiel. 

Stabiliteit door interne voorzieningen 

Stijve schijf (afschuifkracht) 
Om de stabiliteit te leveren moet het vaste deel voldoende afschuifkracht op kunnen nemen. Dit 
principe van opname van stabiliteit is aan de orde bij mallen met als grondvorm een blok. 

Voordelen 
Eenvoudig stabiliteitprincipe 

Nadelen 
Veel materiaal 

Figuur 3.12 Stabiliteit door stijve schijf 

De overige stabiliteitsprincipes zijn van toepassing op kaders 

Schoorconstructie (trek) 
Om stabiliteit aan het kader te leveren nemen beide schoren (diagonalen) naast het kader enkel 
trek op. De dwarskracht aan de linkerzijde wordt door de rode schoor opgenomen en de 
dwarskracht aan de rechterzijde door de blauwe schoor. 

Foplr. 
Voordelen 

~Freacl. Nadelen 

:?freact. 

Figuur 3.13 Stabiliteit door schoorconstructie, enkel trekbelasting 
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Stabiele constructie met beperkt 
materiaal 
Schoren enkel op trek belast 

Principe vraagt om materiaal met hoge 
treksterkte 
Schoren belemmeren werkruimte 
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Schoorconstructie (trek 8t druk) 
Om stabiliteit te leveren moet de schoor (de diagonale staaf) naast het kader, voldoende trek en 
druk op kunnen nemen. Afhankelijk van welke zijde de mal belast wordt, wordt de schoor op trek 
of druk belast. Wordt de mal aan de linkerzijde met betondruk belast dan wordt de schoor op trek 
belast, wordt de mal aan de rechterzijde met betondruk belast dan wordt de schoor op druk belast. 

Foptr. 

~reset. 

~Fread. 

Voordelen 
Door schoor strategisch te positioneren 
wordt de betondruk vereffend 
Stabiele constructie met beperkt materiaal 
Trek en druk geïntegreerd in één schoor 

Nadelen 
Materiaal van schoor moet zowel hoge trek 
als druksterkte hebben 
Kans op uitknikken van schoor 
Twee hoeken zwaarder belast 

Figuur 3.14 Stabiliteit door schoorconstructie, trek en druk belasting 

Momentvaste hoek (Opname moment) 
De verbinding tussen twee kruisende staven van het kader worden momentvast verbonden. De 
hoek kan momenten opnemen waardoor de staven ten opzichte van elkaar niet meer kunnen 
roteren. 

Foptr. 

Mreact. 

Figuur 3.15 Stabiliteit door momentvaste hoek 

Voordelen 

Nadelen 

Geen schoren nodig, enkel een kader 
Vrije werkruimte binnen kader 

Momentvaste hoek technisch moeilijk 
uitvoerbaar 
Één hoek zwaarder belast door 
krachtenspel 

Het is ook mogelijk om het kader stabiel te maken door middel van fixatie op het vaste vlak. 

Stabiliteit door externe voorzieningen 

Oneindig gefixeerd 
Door het kader over de gehele lengte te fixeren kan het kader geen kant op en zal de vorm stabiel 
zijn. De fixatie neemt de dwarskrachten op, er treden geen momenten op in het kader in het x, z 
vlak. 

Froad. 

~ 
Foptr. 

f lll p 

L.I.. "i 

Fread. .., 

Figuur 3.16 Stabiliteit door oneindige fixatie 
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Voordelen 
Vormvast en plaatsvast 
Geen momenten/doorbuiging 
Geen schoren 

Nadelen 
Technisch moeilijk haalbaar 
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Twee vaste punten 
Het kader is stabiel te maken met minimaal twee fixatiepunten. Door twee punten schuin 
tegenover elkaar te positioneren. 

Voordelen 
Freod. 

'Ç7 Vormvast en plaatsvast 
Minimaal benodigd aantal fixatiepunten 

Foptr. 

Nadelen 
Overspanningen tussen fixatiepunten 

Freod. 

Figuur 3.17 Stabiliteit door twee vaste punten 

Drie vaste punten 
Het kader is stabiel te maken door 3 fixatiepunten. Één punt om het kader op zijn plaats te 
houden. Het tweede punt om ervoor te zorgen dat het kader niet kan roteren om het vaste punt. 
Het derde punt om ervoor te zorgen dat het kader niet meer kan schranken. 

Fread. 
'V 

Foptr. 

Fre <:1. Fre d. 

Figuur 3.18 Stabiliteit door drie vaste punten 

Evaluatie stabiliteitprincipes 

Voordelen 

Nadelen 

Vormvast en plaatsvast 
Beperkt aantal fixatiepunten 

Mal instabiel zonder fixatiepunten 

Alle vormen van het creëren van inwendige stabiliteit zijn mogelijk. Enkel de momentvaste hoek is 
een methode die technisch moeilijk uitvoerbaar is. Deze methode ligt daarom niet voor de hand, de 
overige methodes zijn allen goed mogelijk. Door de mogelijkheden te combineren met de principes 
van de andere functies zal blijken welke beter toepasbaar zijn. Om inzicht te krijgen in de 
verschillende stabiliteitsprincipes worden deze gematerialiseerd en op sterkte getoetst. Op deze 
manier wordt helder welke mogelijkheden in welke materialen een licht gewicht hebben. 

Van de stabiliteitsprincipes door externe voorzieningen zijn wel heldere verschillen op te merken. 
Het oneindig fixeren van het kader over de gehele lengte is technisch moeilijk haalbaar. Het 
inklemmen van een hoek van het kader op het bekistingoppervlak is technisch ook niet eenvoudig. 
Om deze redenen zijn de principes met oneindige fixatie en inklemming minder aantrekkelijk en 
wordt afstand van deze principes gedaan. Enkel het principe met drie of minimaal twee vaste 
fixatie punten is toepasbaar. 
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3.3.4. Ontkisten mal 

Wanneer het beton gestort is, zit de raamsparingsmal vast in de betonwand. Door het gewicht van 
het beton gedurende het storten wordt de mal belast met betondruk. Wanneer het beton verhard is 
zit de mal geklemd in de betonwand, zie figuur 3.19. 

Figuur 3.19 Krimpspanning van beton op ingestorte raamsparingsmal 

Principes ontkisten mal 

Om de mal te kunnen ontkisten zijn er hoofdzakelijk 3 mogelijkheden. 

Mal met uitwendig tapse zijden 
Mal met krimpmogelijkheid 
De mal bestaat uit uitneembare delen 

Mal met uitwendig tapse zijden 
Om een mal lossend te maken worden de zijkanten van de mal taps uitgevoerd. 

f---------(/ f---------(/ 

[] 
Voordelen 

Eenvoudig ontkistingsprincipe 

Nadelen 
Te hoge arbeidsbelasting om te 
ontkisten, zie hoofdstuk 1.4.3 
Tapse dagkanten raam uitstukadoren 

Figuur 3.20 Beide grondvormen van een raamsparingsmal met tapse zijden 

Gezien de nadelen is het toepassen van enkel tapse randen geen relevante werkwijze. 

Mal met krimpmogelijkheden 

Mal met thermische krimp 
Gedurende het verhardingsproces wordt de temperatuur in de tunnelkist opgestookt tot circa 
100°C. Wanneer de wand ontkist wordt koelt deze af tot de buitentemperatuur. Ten gevolge van 
deze temperatuursverandering zal de mal meer moeten krimpen dan het beton waardoor de mal 
los in de betonsparing komt. 
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Voordelen 

Nadelen 

buitentemperatuur oe 

Figuur 3.21 Thermische krimp door temperatuurverandering 

Mal komt vanzelf los van het beton 
Minimale arbeidstijd 

Krimpgrootte afhankelijk van 
temperatuurschommeling. 
Krimpgrootte afhankelijk van afmeting 
mal. 
Mal zal ook in dikte werken 
Oppervlakte temperatuursverschil zorgt 
voor verschillende vervormingen, 
resultaat oneffenheden in 
betonoppervlak. 

Gezien de hoeveelheid nadelen is deze werkwijze niet reëel en wordt ze niet verder onderzocht. 

Mal elastisch vervormbaar 
De mal wordt ingedrukt en vervormt mee met de krimp van het beton. Hierdoor komt de mal niet 
klem te zitten. 
Wanneer de mal uit de betonwand is neemt ze weer haar oorspronkelijke afmeting aan. 

onbelast belast 

Figuur 3.22 Elastische krimp door externe belasting 

Voordelen 

Nadelen 

Eenvoudig entkistingsysteem 
Eenvoudige fabricage 
Elastisch materiaal geeft fijner 
betonoppervlak 
Geen lekwater 
Stootbelasting bestendig 

Mal niet volledig los van wanden 
Rand moet licht taps lopen (Bergmans, 
2006) 

De werking van het elastische materiaal kan versterkt worden door de mal tussen de twee 
bekistingoppervlakten te klemmen waardoor deze gedurende het storten en verharden van het 
beton, een grotere afmeting heeft dan onbelast. Wanneer de kist wordt verwijderd ontspant de mal 
zich en neemt de afmeting weer af. 

Bovenstaande optie lijkt goede mogelijkheden te bieden. Om deze reden wordt deze verder 
onderzocht. 
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Mal met krimpmechanisme 
De mal beschikt over een mechanisme wat het mogelijk maakt de zijden in- en uit- te schuiven. Dit 
mechanisme kan op basis van een mechanisch verstelsysteem of een verstelsysteem op basis van 
pneumatiek of hydroliek. 

Voordelen 

I 
Goed entkistingsysteem 
Mal volledig los van beton te halen 

<lt-- --c 

l 
Nadelen 

Complexe fabricage 
Kwetsbaarheid van het mechanisme 

Figuur 3.22 Mechanische krimp door verstelbaar systeem 

Bovenstaande optie lijkt goede mogelijkheden te bieden om deze reden wordt deze verder 
onderzocht. 

Mallen met uitneembare delen 

Uitneembare delen evenwijdig aan betonwand 
De delen van de mal hebben onderling een tapse aansluiting waardoor ze eenvoudig uit de 
raamsparing verwijderd kunnen worden. 

Figuur 3.23 Delen uitneembaar evenwijdig aan betonwand 

Voordelen 

Nadelen 

Gewicht van mal verdeeld over losse 
delen 

Enkel toepasbaar bij mal bestaande uit 
kader 
Losse delen lastig te transporteren op 
de bouwplaats 
Extra montagehandelingen 

Bovenstaande optie lijkt goede mogelijkheden te bieden om deze reden wordt deze verder 
onderzocht. 

Uitneembare delen haaks op betonwand 
De delen hebben speling ten opzicht van elkaar en kunnen over elkaar schuiven. 

~======='='=71' I ......-

Figuur 3.24 Delen uitneembaar haaks op betonwand 

Voordelen 

Nadelen 

Gewicht verdeeld over losse delen 
Beperkte opslagruimte 

Losse delen lastig transporteren 
Extra montagehandelingen 

Bovenstaande optie lijkt goede mogelijkheden te bieden om deze reden wordt deze verder 
onderzocht. 
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Evaluatie ontkistingsprincipes 

Ontkisten met uitwendig tapse zijden 
Mallen met uitwendig tapse zijden worden momenteel toegepast. Doordat de zijden iets taps lopen 
is de mal met een voorhamer uit de betonwand te lossen. Uit metingen blijkt dat deze manier van 
ontkisten een te hoge fysieke arbeidsbelasting heeft, zie hoofdstuk 1.4.3. Het is dus geen goede 
ontkistingsmethode en valt af. 

Ontkisten met krimp 
Doordat de mal krimpt zit ze minder vastgeklemd in de betonwand. Het krimpen van de omtrek 
van de mal is een eenvoudig principe. 
Het krimpen van de mal doormiddel van thermische krimp is een principe dat van veel variabele 
factoren afhangt. Zo is het temperatuurverschil, de afmeting van de mal en de 
temperatuurschommelingen van het bekistingoppervlak van invloed op de krimpgrootte. Dit maakt 
het complex om ervoor te zorgen dat de mal onder alle weersomstandigheden de gewenste 
krimpgrootte vertoont. Om deze reden wordt dit principe niet mee genomen in de 
structuurontwerpen. 
Het krimpen van de mal doormiddel van elastische krimp is een principe dat gebaseerd is op de 
elasticiteit van materiaalsoorten. Indien een materiaal de juist elasticiteitseigenschappen heeft voor 
dit principe dan is dat een eenvoudige methode. 
Het krimpen van de mal doormiddel van een krimpmechanisme vraagt om een ingebouwd systeem 
wat de zijden van de mal kan in- en uitschuiven. Deze methode vraagt om een verstelbaar 
systeem. Zo'n systeem is technisch complexer. Ze biedt goede ontkistingsmogelijkheden, daarom 
wordt deze verder onderzocht. 

Uitneembaar losse delen 
Ontkisten is ook mogelijk door de mal uit meerdere delen op te bouwen die ten opzichte van elkaar 
demontabel zijn. Op deze manier kunnen delen in de lengterichting van de betonwand of haaks op 
de betonwand uit de sparing genomen worden. 
In eerste instantie is het voor de uitvoering niet wenselijk dat de mal uit meerdere delen bestaat. 
Om deze reden zou dit principe afvallen. Gezien het gewicht van de mal beperkt dient te blijven is 
het mogelijk dat de mal om deze reden uit delen opgebouwd dient te worden. Dit 
onkistingsprincipe wordt daarom meegenomen in het onderzoek. 

3.3.5. Positioneren mal 
op bekistingoppervlak 

Positioneerpunten 

Een object in de vrije ruimte heeft 6 vrijheidsgraden; drie translaties en drie rotaties, zie figuur 
3.25. Alle zes de vrijheidsgraden kunnen worden ingeperkt door bij een vormvast object tenminste 
drie niet op één lijn gelegen punten een positie te geven: één punt voor drie richtingen (3D), één 
punt voor twee richtingen (2D), en één punt voor één richting (lD). (van Hoof, 2003) 

/ 

T 
__... .T 

Figuur 3.25 Vrijheidsgraden van vonnvast object in vrije ruimte, minimaal 6 1 D positioneerpunten 

Raamsparingsmallen worden tegen het bekistingoppervlak van de tunnelbekisting gepositioneerd. 
Hierdoor is één kant van één richting al bepaald en zijn twee rotaties niet mogelijk, zie figuur 3.26. 
Op deze manier blijven 3 vrijheidsgraden over. Om deze vrijheidsgraden in te perken, zijn bij een 
vormvast object tenminste drie niet op één lijn gelegen lD aanslagpunten benodigd. 
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T T 
Figuur 3.26 Vrijheidsgraden van vormvast object tegen bekistingzijde, minimaal 3 1 D positioneerpunten 

Principes positioneren mal 

De wijze waarop het positioneerpunt in relatie wordt gebracht met de referentie is mogelijk op 
twee manieren: 

Vrij positioneren 
Stellen van een object indien er meten, waarnemen en beoordelen aan te pas komt, al dan niet 
met gebruikmaking van meetinstrumenten en/of meetgereedschappen. 

1 0 

10 10 

Figuur 3.27 Vrij positioneren van raamsparingsmal 

Gedwongen positioneren 
Indien het positioneerpunt wordt gedwongen een positie in te nemen 

Gedwongen positioneren in één richting 

_1 0 

10 10 

Figuur 3.28 Enkelvoudige aanslag: één kant van één richting 
+ 20 vrij 
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1 0 

1 oÎ 10Î 
Figuur 3.29 Dubbele aanslag + 1 D vrij 
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-Gedwongen positioneren in twee richtingen 

,._1 D 'I D 

1 oÎ 10Î 10 i 
Figuur 3.30 Driedubbele aanslag Figuur 3.31 1 Deentering +aanslag 

Evaluatie positioneringsprincipes 

Het positioneren van de raamsparingsmal bestaat uit een tilbeweging. Zolang de mal niet op 
gewenste positie is wordt ze getild, dit is ongunstig voor de arbeidsbelasting van de werknemer. 
Het is beter de tilperiode zo beperkt mogelijk te houden. Stelhandelingen verlengen de tilbeweging 
deze dienen daarom vermeden te worden. Gedwongen positioneren is daarom de beste methode. 
Uit de steekproef blijkt dat raamsparingen in zowel de lengte als de hoogterichting variabel zijn. 
Om deze reden wordt er gestreefd naar gedwongen positioneren in twee richtingen. 

Gedwongen positioneren is mogelijk op drie manieren; 

Voorziening op het vlak 
Voorziening in het vlak 
Voorziening door het vlak 

Voorzieningen op het vlak kunnen problemen veroorzaken bij het entkisten van de tunnel en het 
schoonschrapen van het bekistingoppervlak. Daarnaast tasten deze voorzieningen het 
betonoppervlak aan, ze komen de vlakheid van de betonwand niet ten goede. 
Een voorziening in het bekistingoppervlak zal gedurende het beton storten vollopen. Indien deze 
voorziening vervolgens gebruikt dient te worden zal deze schoongekrabd moeten worden. 
Indien een voorziening door het bekistingoppervlak loopt zal deze ook volkomen met beton 
vollopen gedurende het beton storten. Maar nu is het beton eenvoudig uit het gaatje te drukken, 
daarom heeft deze methode de voorkeur. Bij programmatiegaten groter dan 8mm worden dopjes 
gedurende het beton storten aangebracht. 

Fysieke verschijningen van gedwongen positioneringsvoorzieningen in het vlak zijn; 

Sleuf 
Programmatiegat 

Figuur 3.32 Sleuf is een 1 Deentering Figuur 3.33 Het programmatiegat is een 20 eentering 

De sleuf zal gefraised worden en het programmatiergat geboord. Het aanbrengen van een sleuf is 
bewerkelijker dan het aanbrengen van een programmatiegat, daarom wordt gekozen gedwongen 
te positioneren met programmatiegaten. Om in twee richtingen gedwongen te positioneren zullen 
twee programmatiegaten in het bekistingoppervlak aangebracht moeten worden. 
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3.3.6. Fixeren mal 
- Handhaven stelpositie (kist open) 
- Opnemen betondruk (kist gesloten) 

Principes fixeren mal 

Het fixeren van objecten is in hoofdzaak mogelijk op onderstaande principes: 

Magnetisch 
Pneumatisch 
Chemisch 
Mechanisch 

Magnetisch 
Afhankelijk van de oriëntatie trekken magnetietkristallen elkaar aan of stoten ze elkaar af. 
Magnetietkristallen komen voor in metalen, met name bij legeringen met ijzer, nikkel en kobalt. 
Voorwerpen die dit verschijnsel sterk vertonen noemen we magneten. 

Voordelen 
Geen programmatie gaten nodig 
Eenvoudig aan te brengen 
Volledige positioneringsvrijheid 
Praktijkervaring binnen 
betongietbouw 

Pneumatisch 

Nadelen 
Steeds weer maatvoeren 
Bepaalt losvolgorde van tunnels 

Het vastkleven van een vacuümkom door onderdruk in de afgesloten luchtkamer te creëren. 

Voordelen 

Chemisch 

Geen programmatie gaten nodig 
Volledige positioneringsvrijheid 

Nadelen 
Bekistingoppervlak moet vlak en 
luchtdicht zijn 
Vacuümpomp benodigd 

Het bevestigen van objecten door een lijm tussen beide raakvlakken aan te brengen. 

Voordelen 
Geen programmatie gaten nodig 

Mechanisch 

Nadelen 
Permanente werking van lijm, 
object moeilijk los te maken 
Lijm ondervindt hinder van 
ontkistingolie en vervuiling van 
bekistingoppervlak 

Het bevestigen van de objecten doormiddel van bouten, schroeven en haken . 

Voordelen 
Hoge afschuifkracht opnamen 
Loskoppelbaar 
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Nadelen 
Programmatiegaten benodigd 
Beperkte positioneringvrijheid door 
achterliggende constructie 
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Evaluatie fixatieprincipes 

Handhaven stelpositief betondruk opnemen 

Chemische verbindingen 
Het toepassen van chemische verbindingen is onderzocht aan de hand van een lijmdeskundige 
(Koopman, 2006). Het blijkt dat er lijmen zijn die voldoende dwarskracht op kunnen nemen om de 
mal op de gewenste positie te houden. Het nadeel is dat deze lijmen niet demontabel zijn. Op deze 
manier is het niet mogelijk om te ontkisten. Er zijn wel lijmen die demontabel zijn al hebben deze 
niet voldoende kleefkracht om de betondruk op te nemen. De chemische verbindingen zijn om deze 
reden niet toepasbaar. 
Daarnaast zijn de chemische verbindingen gevoelig voor vervuiling van het oppervlak en de 
toegepaste bekistingolie. Het toepassen van de chemische verbindingen is om deze reden niet 
gebruikelijk. 

Pneumatische verbindingen 
Pneumatische verbindingen hebben onvoldoende kleefkracht om de betondruk op te nemen. Dit 
blijkt uit de productinformatie van de fabrikanten PIAB en Schmalz. Van beide worden de 
zuigkommen met de hoogste afschuifkracht weergegeven: 

Fabrikant 
PIAB 
Schmalz 

Type vacuümkom 
Suctioncup fc duraflex fc150p, pu 60° 

SAF 125,0 

Afschuifkracht 
863N 
475N 

Bron 
(catalogus, PIAB) 
(catalogus, Schmalz) 

Uit de maatgevende stortsituaties op bladzijde 27 blijkt dat deze in de gemiddelde situatie een 
dwarskracht van 14,9kN en in de extreme situatie 31,8kN hebben. Uitgaande van de sterkste 
variant van PIAB in de gemiddelde situatie blijkt dat 14900N/863N= 17,3 vacuümkommen nodig 
zijn om de dwarskracht op te nemen. In de extreme situatie zullen nog meer vacuümkommen 
nodig zijn. Voor beide situaties zijn er dit erg veel. 
Het bekistingoppervlak moet volledig luchtdicht en vlak zijn. Daarnaast vraagt het werken met 
pneumatische verbindingen om een pomp die lucht uit de vacuümkommen zuigt. Dit betekent dat 
iedere kom met de pomp verbonden moet zijn. De luchtkabels zijn belemmerend voor de 
werknemers en niet ideaal. Het toepassen van vacuümtechniek in de tunnelgietbouw is om deze 
redenen niet aantrekkelijk. 

Magnetische verbindingen 
Magneten hebben voldoende kleefkracht om de belastingen ten gevolge van de betondruk op de 
raamsparingsmal op te nemen, ze worden al toegepast in de betongietbouw (Linnemans, 2007). 

Hoofdzakelijk zijn er twee soorten magneten: 

Permanente magneet 
Deze magneten hebben een permanente magnetische kleefkracht. 

Elektromag neet 
Elektromagneten moeten van stroom voorzien zijn om hun magnetische kleefkracht te activeren. 
Elektromagneten zijn duurder en hebben een kleinere kleefkracht op kleiner oppervlaktes zoals 
(200x300mm2) dan permanente magneten. Daarnaast moeten alle elektromagneten van stroom 
voorzien zijn en zijn verbonden met een stroomkabeL Voor de werknemers kan dat hinderlijk zijn. 
Om deze redenen hebben permanente magneten de voorkeur om toegepast te worden. Momenteel 
worden deze magneten al toegepast in de gietbouw, er is al ervaring mee. 

Mechanische verbindingen 
Mechanische verbindingen worden momenteel voornamelijk toegepast in de gietbouw. De 
boutvorm komt op grote schaal voor. Daarnaast is momenteel bij BAM materieel een nieuwe haak 
ontwikkeld die de boutvorm zou kunnen vervangen. 
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3.4 Materiaalstudie 

Naast het in kaart brengen van de mogelijke werkwijzen wordt middels een materiaalstudie 
gezocht naar geschikte materialen om raamsparingsmallen in uit te voeren. Er wordt gezocht naar 
materialen die beperkt aan beton hechten en een vlak betonoppervlak opleveren. Daarnaast 
moeten de materialen goede mechanische eigenschappen hebben om de vormvastheid van de 
raamsparingsmal te waarborgen. 

Gladheid betonoppervlak 

In de bijlage VIII is de materiaalstudie te vinden. In de materiaalstudie is gezocht naar 
constructieve materialen en naar materialen die een glad betonoppervlak opleveren. Voor het 
realiseren van een glad betonoppervlak blijken naast het bekende betonplex, bepaalde rubbers 
goede eigenschappen hebben met name het siliconen rubber en het polyurethaan rubber zijn 
geschikt voor de betongietbouw. (Bergmans, 2006) 

Constructief 

De raamsparingsmal is uit te voeren als een blokvorm of als een kadervorm, zie hoofdstuk 3.3.1. 
Om geschikte materialen voor beide vormen te vinden is een materiaalstudie gehouden. De 
blokvorm wordt enkel op druk belast, hiervoor wordt er gezocht naar lichte materialen met een 
hoge druksterkte. 
Het kadervorm wordt op druk en doorbuiging belast. Hiervoor wordt een maatgevende 
belastingsituatie aangenomen. In de materiaalstudie in bijlage VIII zijn vier situaties aangenomen, 
uit berekeningen met het programma technosoft volgen onderstaande momenten, zie tabel 3.1. 

Flxatleritethode. I veld steunount 
Situatie 1 (horizontaal) 7,9kNm 

Situatie 1 (verticaal) 6,2kNm 

Situatie 2 (horizontaal) 1,1kNm 2,0kNm 

Situatie 2 (verticaal) 1,5kNm 1,5kNm 

Situatie 3 (horizontaal) O,OkNm 2,0kNm 

Situatie 3 (verticaal) 0,1kNm 2,0kNm 

Situatie 4 (horizontaal) 2,3kNm 

Situatie 4 (verticaal) 1 9kNm 

Tabel 3.1 Maatgevende momenten verschillende situaties 

De momenten uit situatie 1 zijn extreem hoog ten opzichte van de overige momenten. De profiel 
doorsnede ten gevolge van deze momenten zou extreem over gedimensioneerd worden voor de 
overige. Dit ligt niet voor de hand. Om deze reden wordt aangenomen dat deze belastingsituatie 
verkomen dient te worden doormiddel van een ondersteuningsconstructie of strategische 
fixatiepunten. De overige momenten liggen meer bij elkaar, het moment van 2,3kNm uit situatie 4 
(horizontaal) is maatgevend. Deze belastingsituatie wordt als doorsnede toets van het kader 
gehouden. Bij raamsparingsmallen met grotere afmetingen dan situatie 4 wordt aangenomen dat 
deze van een extra ondersteuning voorzien worden. Zo zullen ook deze mallen geen momenten 
hoger dan 2,3kNm hebben. 
Het profiel van het kader moet voldoende stjjfheid hebben om te voldoen aan de doorbuigingseis, 
hiervoor wordt er gezocht naar lichte materialen met een hoge elasticiteitsmodulus. De gevonden 
profielvormen uit het morfologisch overzicht worden gematerialiseerd en getoetst op doorbuiging. 
De uitkomst van deze berekeningen geeft een indicatie van geschikte mogelijkheden. 
Om de vormvastheid van het kader te waarborgen moet ze stabiel gemaakt worden. Hiervoor 
worden de verschillende mogelijkheden uit het morfologisch overzicht gematerialiseerd. De 
verschillende varianten worden getoetst. De uitkomst van de berekeningen vormt een indicatie om 
de verschillende mogelijkheden met elkaar te kunnen vergelijken. 

Stijfheid 
Vanuit verschillende profielvormen wordt berekend met welk materiaal deze vorm het laagste 
gewicht heeft. In onderstaande tabel 3.2 zijn de resultaten per profielvorm weergegeven. 
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I Q) Kern: EPS-250 
.s:::. ·-utl Schil: Birchplywood (6mm) 2,03 
·-::I Schil: Aluminium (1mm) 2,14 21,69 (zie bijlage VIII ~ ... 
"O"'"' Schil: Staal (0,7Smm) 3,48 voor kostenberekening) c: 1/) 
IOC: 
Vl8 Schil: Pultex (3mm) 3,61 

Het blijkt dat de sandwichconstructie het laagste gewicht heeft. Dus op basis van enkel gewicht zou 
sandwich de beste oplossing zijn voor het creëren van een stijfprofieL 

Stabiliteit 

Stabiliteitmethode Matertaal Extremem ... Gemiddelde mat 
DfameW GeWt~f Diameter Gew~ (mm) kgfm' (mm) (kg/in 

~ 
Staal 016,2 1,62 0 11,6 0,83 
Aluminium 018,6 0,81 014,0 0,42 
Fibrolux 019,6 0,54 013,8 0,27 
Hout C3S 0 67 1,41 0 47,4 0,71 
Hout D70 0 47,4 1,S9 0 33,6 0,80 

Tabel 3.3 Geschikte matenalen voor trekschoren 

Voor de stabiliteitsmethode met twee trekschoren heeft het vezelversterkte kunststof het laagste 
gewicht. 

Stablnteitmethode Materteat 

Staal 
Aluminium 
Fibrolux 
Hout C3S 

0 40-3 
0 120 -3 
0 100- 6 
0 80 

Tabel 3.4 Geschikte materialen voor trek en druk schoren 

3,55 
2,50 
3,19 
2,S6 

Diameter 
(mm) 

0 40-3 
0 ss- s 
0 so- 6 
0 60 

2,31 
1,11 
1,49 
1,44 

Voor de stabiliteitsmethode met één trek- en drukschoor heeft de aluminium schoor het laagste 
gewicht. 
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Klegecell R45 
Sirex SFN100 
EPS-250 
PUR-35 

Tabel 3.5 Geschikte materialen voor blokvormen 

48,0 
100,0 
35,0 
35,0 

56,4 
117,5 
41,1 
41,1 

: 21,1 
44,0 
15,4 
15,4 

Van deze schuimen heeft EPS-250 samen met PUR-35 het laagste gewicht, EPS-schuim is een 
goedkoper schuim en is makkelijker te bewerken dan PUR-schuim (Geerts, 2007). Om deze reden 
wordt gekozen om het EPS-schuim toe te passen als blokvorm. 

Vergelijkingen 

Van alle profielsoorten wordt de variant met het laagste gewicht meegenomen in de berekening 
van het totale kader. Enkel het gewicht van het kader wordt bepaald, verbindingen van de hoeken 
en stabiliteitsvoorzieningen zijn in het gewicht niet meegenomen. Voor de bloksoort wordt enkel de 
lichtste schuimsoort meegenomen. 

Gemiddelde mal (1415x1250mm) 
Omtrek kader: 2(1,42+1,25)= 
Lengte schoren: 2(1,89)= 
Inhoud blok: 1,25x1,42x0,25= 

5,33m1 

3,8m1 

0,44m3 

Proflelsoort Gewicht ~ewlcht Schoorsoort Gewicht =(ka) IJ,:atgewld1t proflel Cko/nÓ:_ l<ader(kg) schoor , ... ,. 1" 

extrusie aluminium 
3 74 

samengesteld triplex 
4 49 

sandwich aluminium 

214 
Bloksoort Soortell{':m'l. 

MassaCk 
Blok EPS-250 

35 
... 

Tabel 3.6 Vergelijking verschillende kaders en blokvorm 

Extreme mal (2000x2350mm) 
Omtrek kader: 2(2,0+2,35)= 
Lengte schoren: 2(3,08)= 
Inhoud blok: 2,0x2,35x0,25= 

19 9 aluminium 

23 9 hout C35 
vezelversterkt 

114 

8,70m1 

6,16m1 

1,18m3 

kunststof 
fibrolux 

0 42 1 6 21 5 

0 71 27 26 6 

0 27 1 0 12 4 

=~) 
15 4 

,· Proflelsoort ~ ·=~cht t •t;~~ ~ 1' ~~-..:·;t:".." ~·- • eJ· fkann l) Cka)' _sthGör atatift.lt - 1·u ·--" ~-' 

extrusie aluminium 
3 74 32 5 aluminium 0 81 5 0 37 5 

samengesteld triplex 
4 49 39 1 hout C35 1 41 87 47 8 

sandwich aluminium vezelversterkt 
kunststof 

3 3 I 2 14 18 6 fibrolux 0 54 21 9 
~ 

Bloksoort sO.OJ:"j~~*-~ -~~~ rL Ma ,ékann .. 
Blok EPS-250 

35 ... 
Tabel 3.7 Vergelijking verschillende kaders en blokvorm 

Enkel op basis van het gewicht is het kader uit sandwichprofielen voor zowel de gemiddelde mal als 
voor de extreme mal de lichtste variant. Van de kaders is het gewicht van de verbindingsmiddelen 
niet meegenomen. Bij de gemiddelde mal volgt de blokvorm direct na het kader uit sandwich 
elementen. Deze vorm is om deze reden ook een interessante variant om nader te onderzoeken. 
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3.5 Structuurontwerpen 

Naar bevindingen uit de materiaalstudie en de evaluatie van het morfologisch overzicht worden op 
basis van eigen inzicht en begeleiding van deskundigen structuurlijnen getrokken. In de 
structuurlijnen is een scheiding op te merken. De functies 'positioneren' en 'fixeren' worden apart 
getrokken onder de verzamelfunctie 'montage'. Dit is in onderstaande figuren 3.34 en 3.35 voor 
zowel mal uit blokvorm als mal uit kadervorm weergegeven. In bijlage IX zijn de morfologische 
schema's groter weergegeven. De structuurlijnen van monteren zijn genummerd en de 
structuurlijnen van de overige functies zijn met een letter aangeduid. Combinaties van een letter 
met een cijfer vormen de mogelijke structuurlijnen voor de alternatieve raamsparingsmallen. Door 
deze methode zijn onderstaande combinaties ontstaan: 
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Figuur 3.34 Structuurlijnen in bijgesteld morfologisch 
overzicht blokvorm 
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Figuur 3.35 Structuurlijnen in bijgesteld morfologisch overzicht kadervorm 

De gevonden structuurlijnen worden gematerialiseerd en uitgewerkt tot structuurontwerpen. Per 
structuurontwerp worden de volgende aspecten berekend en bepaald: 

Gewicht van mal 
Arbeidbelasting entkisten mal 
Materiaalkosten van mal 
Fabricage eenvoud (fabricage manuren) 
Bewerkingen op bouwplaats 
Repetitie factor 
Recycling 
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3.5.1 Structuurontwerp A 

Gewicht 

P
ijietrubber 

PU-spray 

EPS 

Doorsnede DD' 

Materiaal: 
Blok: EPS-200/250 
Rand: PolyUrethaan (gietrubber) 
Oppervlak: PolyUrethaan spray 

De handelingen ontkisten, verplaatsen en positioneren zijn handelingen die in de huidige situatie 
als tè zwaar zijn bevonden. Om te toetsen of deze in de nieuwe situatie geen risico meer voor de 
gezondheid vormen is voor de handelingen positioneren en verplaatsen een maximaal gewicht van 
14kg voor één persoon en 28kg voor twee personen bepaald. Om te toetsen of de ontwerpen aan 
deze eis voldoen, wordt het gewicht van de mal en de onderdelen ervan berekend. 

Gemiddelde mal 
Blok: 0,44 x 30,0 = 13,2kg 
Rand: (2(1,25+1,42) x 0,35 x 0,005) x 1000 = 9,3kg 
Oppervlak: 2(1,25- 0,1)(1,42-0,1)0,0015 x 1000 = 4,6kg 
Totaal gewicht: 27,1kg 

Extreme mal 
Blok: 1,175 x 35 = 41,1kg 
Rand: (2(2,0+2,35) x0,35x0,005) x 1000 = 15,2kg 
Oppervlak: 2(2,0-0,1}(2,35-0,1)0,0015 x 1000 = 12,8 
Totaal gewicht: 69,1kg 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

De handeling ontkisten is te toetsen aan een maximaal energieverbruik, deze mag niet hoger dan 
38kJ/min. zijn. Om deze te toetsen wordt per ontwerp beschreven hoe de mal ontkist dient te 
worden en aan de hand van deze werkwijze wordt het energieverbruik berekend. De energie 
berekening vindt plaats conform handboek fysieke arbeidsbelasting van Peereboom, zie bijlage I! 
voor een nadere toelichting. 

Lostikken mal: 
De rand van de raamsparingsmal loopt licht taps. De licht tapse rand in samenspel met het 
elastische materiaal en een entkistingsalie maakt het mogelijk de mal los te trillen van de 
betonwand. Dit zou mogelijk kunnen door met een hamer en een klos tegen de rand van de mal op 
verschillende plaatsen te tikken. Op deze manier komt de mal los in de sparing. 

Uitduwen mal: 
Indien de mal los in de sparing staat, kan deze er uitgeduwd worden. De mal heeft een elastische 
rand hierdoor is de kans op beschadigen nihil en mag deze op de vloer of steiger vallen. De mal 
hoeft niet getild te worden. 

Gemiddelde mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 
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Extreme mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min . 29,5 kJ/min. 

Materiaalkosten 

De kosten van de nieuwe raamsparingsmal/en dienen zo laag mogelijk te zijn, dit maakt het 
aantrekkelijk de mallen te implementeren in het tunnelgietbouwproces. De kosten worden 
berekend op basis van materiaalkosten en fabricage-uren. Per manuur wordt conform de norm van 
BAM Materieel 40, - euro gerekend. 

Gemiddelde mal 
Blok (EPS-200): 0,44 x 110,- = 48,64 euro 
Rand (PU gietrubber): (2(1,25+1,42) x 0,35 x 0,005) x 1000 = 9,3kg 
9,3 x 8,- = 74,40 euro 
Oppervlak: 2(1,25- 0,1)(1,42-0,1)0,0015 x 1000 = 4,6kg 
4.6 x 8.- = 36.80 euro 
Totale materiaalkosten: = 159,93 euro 

Extreme mal 
Blok (EPS-250): 1,175 x 126,- = 148,10 euro 
Rand (PU gietrubber): (2(2,0+2,35) x0,35x0,005) x 1000 = 15,2kg 
15,2 x 8,- = 121,60 euro 
Oppervlak: 2(2,0-0,1)(2,35-0,1)0,0015 x 1000 = 12,8 
12.8 x 8.- = 102.40 euro 
Totale materiaalkosten: = 372,40 euro 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 
1 Contramal: Om het giethars in de gewenste vorm over het EPS-blok aan te brengen. 
EPS bewerking materieel: opmaat maken EPS-blok 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige M.Bergmans) 
Opmaat maken EPS-blok 
Instellen contramal 
Mengen giethars 
Positioneren EPS-blok in contramal 
Aanbrengen giethars in contramal 
Ontkisten mal uit contramal 
Sprayen zijkanten van mal 
Totaal geschatte manuren: 

Aanname arbeidskosten 
2,55 x 40 = 102,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

1,00mu 
0,25mu 
0,25mu 
0,25mu 
0,50mu 
0,10mu 
0,20mu 
2,55mu 

Het aantal handelingen op de bouwplaats mogen niet meer tijd in beslag nemen dan in de huidige 
situatie, om dit te toetsen wordt in kaart gebracht uit welke handelingen de nieuwe methode 
bestaat, dit wordt vergeleken met de huidige situatie. 

Positioneren mal 
Fixeren mal 
Ontkisten mal 
Verplaatsen mal 
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aantal bewerkingen. 
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Repetitiefactor 

De mallen slijten gedurende het gebruik op de bouwplaats. De mate waarin de mal slijt is bepalend 
voor het aantal keren dat ze inzetbaar is. Hoe hoger de repetitiefactor is hoe goedkoper de mal zal 
worden. Per ontwerp wordt bekeken wat de repetitiefactor is. 

Volgens deskundige M.Bergmans is het materiaal zo slijtvast dat het voor meerdere op één 
volgende bouwprojecten inzetbaar is. 

Recycling 

Tot slot wordt per mal naar de milieuvriendelijkheid gekeken. Dit wordt bekeken aan de hand van 
de recyclebaarheid van het product. 

EPS is 100% recyclebaar 
PU is bouwafval 

Extra opmerking( en) methode 

De materialen in combinatie met elkaar zijn dus 
bouwafval en niet recyclebaar. 

Het gietrubber moet één nacht verharden in de contramal. 
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3.5.2 Structuurontwerp B 

..- f4:'::===:fzl::::::;::t~ 
,-
..
I 

I 

Gewicht 

Gemiddelde mal 
Blok: 0,44 x 30,0 = 13,2kg 

n gletrubber 

PU-spray 

EPS 

Doorsnede DO' 

Rand: (2(1,25+1,42) x 0,35 x 0,005) x 1000 = 9,3kg 
Oppervlak: 2(1,25- 0,1)(1,42-0,1)0,0015 x 1000 = 4,6kg 
Totaal gewicht: 27,1kg 1 2 = 13,6kg 
Rand diagonaal: 1,9x0,35x0,005 x 1000 = 3,3kg 
Totaal gewicht half deel = 16,9kg 

Extreme mal 
Blok: 1,175 x 35 = 41,1kg 
Rand: (2(2,0+2,35) x0,35x0,005) x 1000 = 15,2kg 
Oppervlak: 2(2,0-0,1)(2,35-0,1)0,0015 x 1000 = 12,8kg 
Totaal gewicht: 69,1 I 2 = 34,6kg 
Rand diagonaal: 3,1x0,35x0,005 x 1000 = 5,4kg 
Totaal gewicht half deel = 40kg 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Lostikken mal: 

Materiaal: 
Blok: EPS-200/250 
Rand: PolyUrethaan (gietrubber) 
Oppervlak: PolyUrethaan spray 

De rand van de raamsparingsmal loopt licht taps. De licht tapse rand in samenspel met het 
elastische materiaal en een ontkistingsolie maakt het mogelijk de mal los te trillen van de 
betonwand. Dit zou mogelijk kunnen door met een hamer tegen de rand van de mal op 
verschillende plaatsen te tikken. Op deze manier komt de mal los in de sparing. 

Uitduwen mal: 
Indien de mal los in de sparing staat, kan deze er uitgeduwd worden. De mal heeft een elastische 
rand hierdoor is de kans op beschadigen nihil en mag deze op de vloer of steiger vallen. De mal 
hoeft niet getild te worden. 

Gemiddelde mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 
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Materiaalkosten 

Gemiddelde mal 
Blok (EPS-200): 0,44 x 110,-
Rand (PU gietrubber): (2(1,25+1,42) x 0,35 x 0,005) x 1000 = 9,3kg 
Rand diagonaal (PU-gietrubber): 1,9x0,35x0,005 x 1000 = 3,3kg 
(9,3 + 3,3) x 8,-
0ppervlak: 2(1,25- 0,1)(1,42-0,1)0,0015 x 1000 = 4,6kg 
46x8-
Totale materiaalkosten 

Extreme mal 
Blok (EPS-250): 1,175 x 126,-
Rand (PU gietrubber): (2(2,0+2,35) x0,35x0,005) x 1000 = 15,2kg 
Rand diagonaal (PU gietrubber): 3,1x0,35x0,005 x 1000 = 5,4kg 
(15,2 + 5,4) x 8,-
0ppervlak: 2(2,0-0,1)(2,35-0,1)0,0015 x 1000 = 12,8 
12 8 x 8-
Totale materiaalkosten 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 

= 48,40 

= 100,80 

= 36 80 
= 186,00 

= 148,10 

= 164,80 

= 102 40 
= 415,30 

Contramal: Om het giethars in de gewenste vorm over het EPS-blok aan te brengen. 
EPS bewerking materieel: Op maat maken EPS-blok 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige M.Bergmans) 
Op maat maken EPS-blok 
Instellen contramal 
Mengen giethars 
Positioneren EPS-blok in contramal 
Aanbrengen giethars in contramal 
Ontkisten mal uit contramal 
Sprayen zjjkanten van mal 
Totaal geschatte manuren: 

Aanname arbeidskosten 
5,10 x 40 = 204,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

1,00mu 
0,25mu 
0,25mu 
0,25mu 
0,50mu 
0,10mu 
0,20mu 
2,55mu x 2 = 5,10mu 

euro 

euro 

euro 
euro 

euro 

euro 

euro 
euro 

Positioneren mal deel 1 
Fixeren mal deel 1 
Positioneren mal deel 2 
Fixeren mal deel 2 
Ontkisten maldelen 
Verplaatsen mal deel 1 
Verplaatsen mal deel 2 

Circa tweemaal zoveel bewerkingen als bij huidige 
vaste raamsparingsmaL 

Repetitiefactor 

Volgens deskundige M.Bergmans is het materiaal zo slijtvast dat het voor meerdere op één 
volgende bouwprojecten inzetbaar is. 

Recycling 

EPS is 100% recyclebaar 
PU is bouwafval 

Extra opmerking(en) methode 

De materialen in combinatie met elkaar zijn dus 
bouwafval en niet recyclebaar. 

Het gietrubber moet één nacht verharden in de contramal 
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3.5.3 Structuurontwerp C 

Q
aluminiumplaat(1mm) 

gietrubber 

EPS 
aluminium pla!ll (1mm) 

Doorsnede DO' 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 2,14 = 11,4kg 
Trekschoren: 2(1,9) x 0,27 = 1,03kg 
Rand: (2(1,25+1,42) x 0,45 x 0,005) x 1000 = 12,0kg 
Totaal gewicht: 24,4kg 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 2,14 = 18,6kg 
Trekschoren: 2(3,1) x 0,54 = 3,3kg 
Rand: (2(2,0+2,35) x0,45x0,005) x 1000 = 19,6kg 
Totaal gewicht: 41,5kg 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Lostikken mal: 

Materiaal: 
Kader: Sandwich (Aluminium 1mm, 
EPS250) 
Trekschoren: Aluminium (AIMgSi0,5) 
Rand om kader: PolyUrethaan 
(gietrubber) 

De rand van de raamsparingsmal loopt licht taps. De licht tapse rand in samenspel met het 
elastische materiaal en een ontkistingsolie maakt het mogelijk de mal los te trillen van de 
betonwand. Dit zou mogelijk kunnen door met een hamer tegen de rand van de mal op 
verschillende plaatsen te tikken. Op deze manier komt de mal los in de sparing. 

Uitduwen mal: 
Indien de mal los in de sparing staat, kan deze er uitgeduwd worden. De mal heeft een elastische 
rand hierdoor is de kans op beschadigen nihil en mag deze op de vloer of steiger vallen . De mal 
hoeft niet getild te worden. 

Gemiddelde mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 
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Materiaalkosten 

Gemiddelde mal 
Kader : 2(1,25+1,42) x 21,69 
Trekschoren: 2(1,9) x 0,42 = 1,5kg 
(1,5 x 12150)/2700 
Rand: (2(1,25+1,42) x 0,45 x 0,005) x 1000 = 6,7kg 
12.0 x 8.-
Totaal Materiaalkosten: 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 21,69 
Trekschoren: 2(3,1) x 0,81 = 5,0kg 
(5,0 x 12150)/2700 
Rand: (2(2,0+2,35) x0,45x0,005) x 1000 = 19,6kg 
19.6 x 8.-
Totaal Materiaalkosten: 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 

= 115,28 euro 

= 6,75 euro 

= 95.94 euro 
= 217,97 euro 

= 188,18 euro 

= 22,50 euro 

= 156.60 euro 
= 367,28 euro 

Contramal: Om het giethars in de gewenste vorm over het kader aan te brengen. 
EPS bewerking materieel: Op maat maken EPS-blok 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundigen M.Bergmans, J. Wilmsen) 
De uitvoering van de mal is te vergelijken met de huidige mallen van aluminium en staal 
daarom wordt voor de productie van het stabiele kader 5manuur gerekend. 
Instellen contramal 0,25mu 
Mengen giethars 0,25mu 
Positioneren EPS-blok in contramal 0,25mu 
Aanbrengen giethars in contramal 0,50mu 
Ontkisten mal uit contramal 0,10mu 
Sprayen zijkanten van mal 0,20mu 
Totaal geschatte manuren: 

Aanname arbeidskosten 
6,55 x 40 = 262,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

Positioneren mal 
Fixeren mal 
Ontkisten mal 
Verplaatsen mal 

Repetitiefactor 

De mallen schrijven op het project af. 

Recycling 

Aluminium is 100% recyclebaar 
PU is bouwafval 

Extra opmerking(en) methode 

6,55mu 

Bewerkingen gelijk aan huidige vaste mal. Minimaal 
aantal bewerkingen. 

De materialen in combinatie met elkaar zijn dus 
bouwafval en niet recyclebaar. 

PU moet één nacht verharden in de contramal 
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3.5.4 Structuurontwerp D 

Gewicht 

Gemiddelde mal 

r---:-:'"""'"'='""m-=o betanplex 

.>«::---+!-- scholje 

Doorsnede DD' 

Kader: 2(1,25+1,42) x 4,49 = 24,0kg 
Coating: 2(1,25+1,42) x 0,19 = 1,0kg 
Schoren: 2(0,9) x 2,0 = 3,6kg 
Totaal gewicht: 28,6kg 
14,3kg per half deel 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 4,49 = 39,1kg 
Coating: 2(2,0+2,35) x 0,19 = 1,7kg 
Schoren: 2( 1,5) x 2,0 = 6,0kg 
Totaal gewicht: 46,8kg 
23,4kg per half deel 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Loskoppelen onderdelen mal: 

Materiaal: 
Kader: Betanplex Wisa-Birch 15mm 
Schoren: Hout C35 
Bekistingoppervlakte: WISA-form Birch 

De onderdelen van de mal dienen losgekoppeld te worden. Momenteel bestaan bepaalde mallen 
ook uit losse delen, het koppelen geschiedt door middel van boutverbindingen. Met behulp van een 
hulpmiddel zoals een steeksleutel is dit geen zware handeling. 

Uitnemen onderdelen mal: 
Wanneer de onderdelen onderling los van elkaar zijn, kunnen de delen uitgepakt worden. Doordat 
de mal uit stukken bestaat is het gewicht verdeeld over deze delen. Hierdoor zal het gewicht van 
de delen lager zijn. 

Berekening energetische belasting 

Gemiddelde mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min. 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min. 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 30 kJ/min. 38,5 kJ/min. 
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Materiaalkosten 

Hoeken zijn uniform uitgevoerd en kunnen onafhankelijk van project opnieuw ingezet worden. 
Deze worden niet meegenomen in de kostenberekening. 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 16,1 
Schoren: 2(0.9) x 11.0 
Totale materiaalkosten 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 16,1 
Schoren: 2(1.5) x 11.0 
Totale materiaalkosten 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 
Houtbewerkingapparatuur 
Metaalbewerkingapparatuur 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige J. Wilmsen) 

= 85,40 euro 
= 19.80 euro 
= 105,20 euro 

= 139,20 euro 
= 33.00 euro 
= 172,20 euro 

Een deskundige van de houtwerkplaats verwacht circa 4mu nodig te hebben om de mal te 
produceren. 
Totaal geschatte manuren: 5mu 

Aanname arbeidskosten 
5 x 40 = 200,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

Positioneren/fixeren hoek 1 
Positioneren/fixeren hoek 2 
Positioneren deel 1 
Positioneren deel 2 
Monteren delen aan hoeken 
Demonteren delen 
Ontkisten mal 
Verplaatsen mal (in delen) 

Repetitiefactor 

Aantal bewerkingen te vergelijken met huidige 
raamsparingsmal met loshoeken. 

De hoeken zijn uniform uitgevoerd en gaan van project naar project. Het triplex zal slijten 
gedurende de uitvoering, dit is te vergelijken met de huidige mallen van hout. De repetitiefactor is 
daarom als < dan 10x aangenomen. 

Recycling 

Hout is 100% recyclebaar. De hoeken gaan onbeperkt mee en zullen waarschijnlijk uit aluminium 
uitgevoerd worden en zijn dus ook recyclebaar. 

Extra opmerking( en) methode 

Kaderdelen zijn maximaal 10 keer in te zetten (Hendriks, 2007) 
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3.5.5 Structuurontwerp E 

....,..[--]-r--sluminium 

Doorsnede DO' 

Gewicht 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 3,74 == 20,0kg 
Schoren: 2(0,9) x 1,11 == 2,0kg 
Totaal gewicht: 22,0kg 
ll,Okg per half deel 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 3,74 = 32,5kg 
Schoren: 2(1,5) x 2,5 = 7,5kg 
Totaal gewicht: 40kg 
20,0kg per half deel 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Loskoppelen onderdelen mal: 

Materiaal: 
Kader: Aluminium (AIMgSi0,5) 
Schoren: Aluminium (AIMgSi0,5) 

De onderdelen van de mal dienen losgekoppeld te worden. Momenteel bestaan bepaalde mallen 
ook uit losse delen, het koppelen geschiedt door middel van boutverbindingen. Met behulp van een 
hulpmiddel zoals een steeksleutel is dit geen zware handeling . 

Uitnemen onderdelen mal: 
Wanneer de onderdelen onderling los van elkaar zijn, kunnen de delen uitgepakt worden. Doordat 
de mal uit stukken bestaat is het gewicht verdeeld over deze delen. Hierdoor zal het gewicht van 
de delen lager zijn. 

Berekening energetische belasting 

Gemiddelde mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min. 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min. 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min . 30 kJ/min. 38,5 kJ/min. 
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Materiaalkosten 

Hoeken zijn uniform uitgevoerd en kunnen onafhankelijk van project opnieuw ingezet worden. 
Deze worden niet meegenomen in de kostenberekening. 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 24,24 
Schoren: 2(0,9) x 2,0 = 3,6kg 
(3.6x12150)/2700 
Totale materiaalkosten 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 24,24 
Schoren: 2(1,5) x 2,0 = 6,0kg 
(6.0x12150)/2700 
Totale materiaalkosten 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 
Metaalbewerkingapparatuur 

= 129,44 euro 

= 16.20 euro 
= 145,64 euro 

= 210,89 euro 

= 27.00 euro 
= 237,89 euro 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige J. Wilmsen) 
Mal is te vergelijken met huidige mal met loshoeken. Voor de huidige mal wordt Smu 

erekend. 
Totaal geschatte manuren: 

Aanname arbeidskosten 
5 x 40 = 200,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

Positioneren/fixeren hoek 1 
Positioneren/fixeren hoek 2 
Positioneren deel 1 
Positioneren deel 2 
Monteren delen aan hoeken 
Demonteren delen 
Ontkisten mal 
Verplaatsen mal (in delen) 

Repetitiefactor 

Sm u 

Aantal bewerkingen te vergelijken met huidige 
raamsparingsmal met loshoeken. 

De hoeken zijn uniform uitgevoerd en gaan van project naar project. De mal wordt in aluminium 
uitgevoerd. Momenteel worden de ook mallen in aluminium uitgevoerd, de repetitiefactor is 
onbeperkt. 

Recycling 

Aluminium is recyclebaar 

Extra opmerking(en) methode 

N.v.t. 
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3.5.6 Structuurontwerp F 

--"T---r--sluminium L J 
Doorsnede DO' 

Gewicht 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 3,74 = 20,0kg 
Schoren : 2(0,9) x 1,11 = 2,0kg 
Totaal gewicht: 22,0kg 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 3,74 = 32,5kg 
Schoren : 2(1,5) x 2,5 = 7,5kg 
Totaal gewicht: 40kg 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Loskoppelen onderdelen mal: 

Materiaal: 
Kader: Aluminium (AIMgSi0,5) 
Schoren: Aluminium (AIMgSi0,5) 

De onderdelen van de mal dienen losgekoppeld te worden. Momenteel bestaan bepaalde mallen 
ook uit losse delen, het koppelen geschiedt door middel van boutverbindingen. Met behulp van een 
hulpmiddel zoals een steeksleutel is dit geen zware handeling. 

Uitnemen onderdelen mal: 
Wanneer de onderdelen onderling los van elkaar zijn, kunnen de delen uitgepakt worden. Doordat 
de mal uit stukken bestaat is het gewicht verdeeld over deze delen. Hierdoor zal het gewicht van 
de delen lager zijn. 

Berekening energetische belasting 

Gemiddelde mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min . 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Loskoppelen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 4,5 kJ/min . 13,0 kJ/min. 
2. Uitnemen onderdelen 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 30,0 kJ/min. 38,5 kJ/min. 
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Materiaalkosten 

Hoeken zijn uniform uitgevoerd en kunnen onafhankelijk van project opnieuw ingezet worden. 
Deze worden niet meegenomen in de kostenberekening. 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 24,24 
Schoren: 2(0,9) x 2,0 = 3,6kg 
(3.6x12150l/2700 
Totale materiaalkosten 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 24,24 
Schoren: 2(1,5) x 2,0 = 6,0kg 
C6.0x12150)/2700_ 
Totale materiaalkosten 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 
Metaalbewerkingapparatuur 

= 129,44 euro 

= 16.20 euro 
= 145,64 euro 

= 210,89 euro 

= 27_,_QO euro 
= 237,89 euro 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige J. Wilmsen) 
Mal is te vergelijken met huidige mal met loshoeken. Voor de huidige mal wordt 5mu 

erekend. 
Totaal geschatte manuren: 

Aanname arbeidskosten 
5 x 40 = 200,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

Monteren mal 
Positioneren mal 
Fixeren mal 
Demonteren mal 
Ontkisten mal 
Verplaatsen mal (in delen) 

Repetitiefactor 

5mu 

Aantal bewerkingen te vergelijken met huidige 
raamsparingsmal met loshoeken. 

De hoeken zijn uniform uitgevoerd en gaan van project naar project. De mal wordt in aluminium 
uitgevoerd. Momenteel worden de ook mallen in aluminium uitgevoerd, de repetitiefactor is 
onbeperkt. 

Recycling 

Aluminium is recyclebaar 

Extra opmerking(en) methode 

N.v.t. 
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3.5. 7 Structuurontwerp G 

D' Materiaal: n 
/ /1 

re~ ) 
/ 

,J 

Kader: EPS-250+aluminium (1mm) 
Oppervlakte: PolyUrethaan spray (3mm) 

/ 

~ I 

Gemiddelde mal 

~ 
Q

aluminium plaat (1mm) 

gietrubbar 

EPS 
aluminium plaat (1 mm) 

Doorsnede DO' 

Kader: 2(1,25+1,42) x 2,14 = 11,4kg 
Oppervlakte: 2(0,248+0,1)x0,003 x 5,3 x 1000 = 11,1kg 
Totaal gewicht: 22,5kg 
5,6kg per 1/4e deel 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 2,14 = 18,6kg 
Oppervlakte: 2(0,248+0,1)x0,003 x 8,7 x 1000 = 18,2kg 
Totaal gewicht: 36,8kg 
9,2kg per 1/4e deel 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Lostikken mal: 
De rand van de raamsparingsmal loopt licht taps. De licht tapse rand in samenspel met het 
elastische materiaal maakt het mogelijk de mal los te trillen van de betonwand. Dit zou mogelijk 
kunnen door met een hamer tegen de rand van de mal op verschillende plaatsen te tikken. Op 
deze manier komt de mal los in de sparing. 

Uitduwen mal: 
Indien de mal los in de sparing staat, kan deze uitgeduwd worden. Gezien de mal een elastische 
rand heeft en de kans op beschadigen nihil is, mag deze op de vloer of steiger vallen. De mal hoeft 
niet getild te worden. 

Gemiddelde mal 
Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 

metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min . 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min . 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 

Extreme mal 

Handelingen Basaal Houding/ Type arbeid Totaal 
metabolisme Beweging 

1. Lostikken mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 8,5 kJ/min. 17,0 kJ/min. 
2. Uitduwen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 21,0 kJ/min. 29,5 kJ/min. 
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Materia a I kosten 

Gemiddelde mal 
Kader: 2(1,25+1,42) x 21,69 
Oppervlakte: 2(0,248+0,1)x0,003 x 5,3 x 1000 = 11,1kg 
11.1 x 8.-
Totale materiaalkosten 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x 21,69 
Oppervlakte: 2(0,248+0,1)x0,003 x 8,7 x 1000 = 18,2kg 
18.2 x 8.-
Totale materiaalkosten 

Fabricage-eenvoud 

Benodigd materieel 
Houtbewerkingapparatuur 
EPS bewerking materieel: Op maat maken EPS-blok 

Aanname arbeidsuren (adhv deskundige M.Bergmans) 
Op maat maken sandwich blokken 1,00mu 
Maken hoeken van blokken 4,00mu 
Sprayen zijkanten van mal 1,00mu 
Totaal geschatte manuren: 6,00mu 

Aanname arbeidskosten 
6,0 x 40 = 240,- euro 

Bewerkingen op bouwplaats 

= 115,80 euro 

= 88.80 euro 
= 204,62 euro 

= 188,70 euro 

= 145.60 euro 
= 334,30 euro 

Positioneren/fixeren mal deel 1 
Positioneren/fixeren mal deel 2 
Positioneren/fixeren mal deel 3 
Positioneren/fixeren mal deel 4 
Ontkisten delen 

Het aantal bewerkingen is gelijk aan de huidige 
mallen met loshoeken. 

Verplaatsen delen 

Repetitiefactor 

De mallen schrijven op het project af. Repetitiefactor: onbeperkt 

Recycling 

Triplex is 100% recyclebaar 
EPS is 100% recyclebaar 
PU is bouwafval 

Extra opmerking( en) methode 

N.v.t. 
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De sandwichconstructie in combinatie met PU is 
dus bouwafval. 
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3.5.8 Structuurontwerp H 

Materiaal: 
Kader: Aluminium plaat (AI99,5) 
Ondersteuning: Aluminium profiel 
(AIMgSi0,5) 
Frame: Aluminium profiel (AIMgSi0,5) 

~flexibele rand 

L J aluminium 

Doorsnede DO' 

Gewicht 

Gemiddelde mal 
Kader 0,002 x 0,248 x 2700 = 1,34kg/m1 

Kader: 2(1,25x1,42) x 1,34 = 7,2kg 
Ondersteuning : 2(1,1+1,32) x 3,74 = 18,0kg 
Frame : 2(1,42+1,25) x 1,11 = 6,0kg 
Totaal gewicht: 31,2kg 

Extreme mal 
Kader: 2(2,0+2,35) x1,34 = 11,7kg 
Ondersteuning: 2(1,9+2,25) x 3,74 = 31,0kg 
Frame: 2(2,0+2,35) x 2,5 = 21,8kg 
Totaal gewicht: 64,5kg 

Arbeid 
Energieverbruik handeling: Ontkisten 

Inschuiven frame: 
De mal is te krimpen door het mechanisme in te schuiven of te draaien. Door de betondruk zal er 
spanning op het mechanisme staan, wat het inschuiven van het mechanisme kan belemmeren. 
Door gebruik te maken van handgereedschappen zoals accuboormachines of steeksleutels kan 
deze handeling vereenvoudigd worden. Het inkrimpen van het mechanisme zal op deze manier 
een lichte handeling zijn. 

Uitnemen mal: 
Wanneer de mal ingeschoven is en los in de raamsparing staat, zal deze eruit genomen worden. Dit 
zal een tilbeweging zijn. Afhankelijk van het gewicht zal deze handeling zwaar of licht zijn. Het 
mechanisme zal uit slanke, slijtvaste profielen opgebouwd worden. Hierdoor zal de mal een hoog 
gewicht hebben. 

Gemiddelde mal 

Handelingen 

1. Inschuiven frame 
2. Uitnemen mal 

Extreme mal 

Handelingen 

Basaal Houding/ 
metabolisme Beweging 

5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 
5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 

Basaal Houding/ 
metabolisme Beweging 

Type arbeid Totaal 

7,0 kJ/min. 15,5 kJ/min. 
43,0 kJ/min. 51,5 kJ/mln . 

Type arbeid Totaal 

1. Inschuiven frame 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 7,0 kJ/min. 15,5 kJ/min. 
2. Uittillen mal 5,0 kJ/min. 3,5 kJ/min. 63 kJ/min. 71,5 kJ/min. 

Deze mal heeft een te hoog gewicht en voldoet om daarom niet aan de arbo-eisen. Dit mal type valt om deze reden af. De 
overige aspecten zijn niet meer interessant en worden niet verder behandeld. 
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3.6 Montagemethoden 

De verschillende montagemethoden worden geëvalueerd aan de hand van het programma van 
eisen. De volgende aspecten hebben betrekking op de montage methode. 

Diameter van programmatiegat 
Benodigd aantal mensen bij monteren 
Werkzijden 
Positioneringsvrijheid 
Losvolgorde van tunnelkisten bepalend 

Diameter van programmatiegat 
De diameter ven het programmatiegat dient beperkt te blijven, dit reduceert de 
revisiewerkzaam heden. 

Benodigd aantal mensen bij monteren 
Bij voorkeur is de montage van de mal door één persoon uit te voeren, deze kan dan onafhankelijk 
van andere werklieden met de mat werken. 

Werkzijden 
Bij voorkeur vinden alle handelingen aan de bekistingzijde van de tunnelkist plaats, zo ondervinden 
de werknemers geen hinder van spanten en schoren en wordt de lichaamshouding niet negatief 
beïnvloed. 

Positioneringsvrijheid 
Hoe groter de positioneringvrijheid hoe flexibeler de montagemethode is. Momenteel wordt de 
positioneringsvrijheid beperkt door de achterliggende constructie. De mal kan daarom op bepaalde 
gebieden niet gemonteerd worden. 

Losvolgorde van tunnelkisten 
Bepaalde fixatieprincipes zijn pas te verwijderen als de sluitkist verwijderd is. Dit houdt in dat altijd 
eerst de sluitkist weggenomen dient te worden. In enkele praktijksituaties kan het handig zijn om 
de sluitkist te laten zitten en eerst de tunnelkist te uit de betonbeuk te verwijderen. 

Montagemethode 1 (Kruk met schroefdraad) 

Technische Universiteit Eindhoven 

Evaluatie 

Programmatiegaten van 0 18mm in bekistingoppervlak. 
Twee man nodig bij positioneren en fixeren. 
Twee werkzijden. 
Positioneringvrijheid beperkt door achterliggende constructie 
tunnelbekisting. 
Losvolgorde onafhankelijk van fixatiemethode. 

72 



Montagemethode 2 (Haak met schroefdraad) 

Evaluatie 

Programmatiegaten van 0 18mm in bekistingoppervlak. 
Één man nodig bij positioneren en fixeren. 
Één werkzijde. 
Positioneringvrijheid beperkt door achterliggende constructie 
tunnelbekisting. 
Losvolgorde tunnels onafhankelijk van fixatiemethode. 

Montagemethode 3 (Magneet met pen) 
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Evaluatie 

Programmatiegaten van 0 6mm in bekistingoppervlak. 
Één man nodig bij positioneren en fixeren. 
Één werkzijde. 
Volledige positioneringvrijheid. 
Losvolgorde tunnels afhankelijk van fixatiezijde magneet. 

73 



3.7 Keuze structuurontwerp 

Uit het morfologisch overzicht blijken 24 structuren mogelijk voor het realiseren van 
raamsparingen. Uit deze structuren wordt een keuze gemaakt, welke het beste de doelstelling 
verwezenlijkt. Voor zowel de gemiddelde mal als voor de grootste mal worden de verschillende 
structuren aan het programma van eisen getoetst. Deze toets is samengevat in een tabel voor 
zowel de gemiddelde mal als voor de grootste mal zie onderstaand figuur 3.36 voor een impressie, 
in bijlage X zijn de tabellen op ware grootte weergegeven. 
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F1guur 3.36 Impressie van de toetstabellen van de structuren met vertikaal het programma van e1sen en honzontaal de 
structuurlijnen. 

Gemiddelde mal 
Afhankelijk van gewicht en montagemethode zijn een of meerdere personen nodig voor het 
uitvoeren van de handelingen. Indien de mal door één persoon gehanteerd wordt, mag deze 
maximaal 14kg wegen. Indien de mal door twee personen gehanteerd wordt mag ze in overleg met 
een arbeidsdeskundige maximaal 28kg wegen. Indien het gewicht hoger dan 28kg is, zal de mal 
door meer dan twee personen gehanteerd moeten worden. In onderstaande tabel 3.8 zijn 
afhankelijk van het aantal personen de structuren verdeeld. 

1 persoon 2 peJ"SSÏÏm 
~~ Gewlch < 14k; 14gk < Ge.W1cbt < ~: 

E2 Al Cl El Hl 
E3 A2 C2 Fl H2 
G2 A3 C3 F2 H3 
G3 Bl Dl F3 

B2 D2 
B3 D3 

--Tabel 3.8 Structuurverdeling afhankelijk van max1maal te hanteren gewicht van personen 

Onder de categorie' > 2 personen' vallen de structuren met H. Gezien de vorm en grootte van de 
mal lijkt het onhandig om de mal met meer dan twee personen te hanteren. Daarnaast moeten 3 
vaklieden op het zelfde moment de mogelijkheid hebben om te assisteren, in de praktijk komt dat 
weinig voor. De structuren met H vallen om deze reden af. 
Onder de categorie 'twee personen' vallen de structuren met A, B, C, D, El en F. Al deze structuren 
voldoen aan de vaste eisen, de mate waarin ze aan de variabele eisen voldoen bepalen welke 
structuren interessante mogelijkheden bieden. Het blijkt dat de structuren verschillen in de eisen 
op gebied van fabricage-eenvoud, kosten en bewerkingen op de bouwplaats. Op al deze aspecten 
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komen de structuren met A het beste naar voren. Deze structuren hebben het laagste aantal 
productie-uren, het minste aantal bewerkingen op de bouwplaats en de laagste kostprijs. 
Onder de categorie 'één persoon' blijken de structuren E2, E3, G2 en G3 mogelijkheden te bieden. 
Al deze structuren voldoen aan de vaste eisen, de mate waarin ze aan de variabele eisen voldoen 
bepalen welke structuren interessante mogelijkheden bieden. Het blijkt dat de structuren 
verschillen in de eisen op het gebied van fabricage-eenvoud, kosten en bewerkingen op de 
bouwplaats. Op al deze aspecten komen de structuren met E het als beste naar voren. Deze 
structuren hebben het laagste aantal productie-uren, het minste aantal bewerkingen op de 
bouwplaats en de laagste kostprijs. 

Extreme mal 
Bovenstaande toets is ook voor de extreme mal uitgevoerd. De structuren van A, B, C, F en H 
hebben een gewicht groter dan 28kg en zijn daarom niet interessant. In onderstaande tabel 3.9 
zijn afhankelijk van het aantal personen de structuren verdeeld. 

2 penronen 
< Gfilfeht< 

Dl El Al Cl Hl 
D2 E2 A2 C2 H2 
D3 E3 A3 C3 H3 
Gl Bl Fl 

B2 F2 
B3 F3 

Tabel 3.9 Structuurverdeling afhankelijk van maximaal te hanteren gewicht van personen 

Onder de categorie 'twee personen' vallen de structuren met D, E en Gl. Al deze structuren 
voldoen aan de vaste eisen, de mate waarin ze aan de variabele eisen voldoen bepalen welke 
structuren interessante mogelijkheden bieden. Het blijkt dat de structuren verschillen in de eisen 
op gebied van fabricage-eenvoud, kosten, repetitiefactor en bewerkingen op de bouwplaats. 
Structuur Gl heeft het hoogste aantal fabricage-uren, de hoogste productiekosten en de meeste 
bewerkingen op de bouwplaats, deze valt om deze redenen af. Structuren D en E verschillen enkel 
op repetitiefactor en productiekosten. De structuren met D zijn maximaal 10 keer inzetbaar en de 
structuren met E zijn onbeperkt inzetbaar. De productiekosten van E liggen hoger. Het verschil in 
de productiekosten is te wijten aan de materiaalkosten, het triplex profiel heeft een lagere kostprijs 
dan het aluminium extrusie-profiel. Gezien het aluminium profiel zeer slijtvast is en een hoge 
repetitiefactor heeft, is ze na terugkomst van de bouwplaats herbruikbaar. Op deze manier kunnen 
van de gebruikte profielen opnieuw raamsparingsmallen gemaakt worden en wordt structuur E 
financieel aantrekkelijker. 
Onder de categorie 'één persoon' zijn enkel de structuren met G mogelijk. Zoals bij de gemiddelde 
mal al bleek hebben deze structuren meer bewerkingen op de bouwplaats dan de huidige situatie 
en hebben ze hoge productiekosten. Dit maakt deze structuren niet aantrekkelijk. 

Montage 
Voor structuur El zijn twee personen nodig voor het monteren van de mal, dit in tegenstelling tot 
structuren E2 en E3. Structuur E3 heeft ten opzichte van El en E2 totale positioneringsvrijheid op 
het bekistingoppervlak, doordat deze montagemethode geen hinder ondervindt van achterliggende 
constructie van de tunnelkist. Daarnaast zijn de programmatiegaten van structuur E3 kleiner dan 
van El en E2, dit verlaagd de revisiewerkzaamheden van de tunnelkist. Het enige nadeel van deze 
montagemethode is dat de magneten pas te demonteren zijn wanneer één zijde van de wand vrij 
is. Op deze manier is deze montagemethode bepalend voor de losvolgorde van de tunnelkisten. 
Raamsparingen komen voornamelijk voor in eindwanden, van deze wanden wordt eerst de sluitkist 
gelost. Op deze manier is het mogelijk om de magneten van de tunnelkist te verwijderen. In 
enkele gevallen is het mogelijk dat het beter is de sluitkist te laten zitten, in verband met grote 
hijstijden of beperkte opslagruimte, in deze gevallen zijn de haken toe te passen. Voor het grootste 
gedeelte van de voorkomende raamsparingsmallen is het toepassen van magneten met pen een 
prima optie. Structuur A3 en E3 verdienen om deze redenen de voorkeur, ze worden verder 
uitgewerkt. 
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Keuze 
Bovenstaande keuzes zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Structuurkeuze afhankelijk van aantal personen voor gemiddelde mal en extreme mal 
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4. Ontwerpen A3 & E3 

De gekozen structuurontwerpen worden verder uitgewerkt. Per ontwerp volgt een beschrijving van 
de werkmethode op de bouwplaats, deze wordt grafisch ondersteund. Vervolgens wordt 
beschreven hoe de producten gefabriceerd worden. Om te toetsen of de ontwerpen voldoen aan de 
doelstelling wordt per ontwerp het gewicht van de onderdelen berekend en middels de SADT
systematiek in kaart gebracht uit welke handelingen de methode op de bouwplaats bestaat. Per 
Handeling wordt het energieverbruik berekend deze mag niet hoger dan 38kJ/min. zijn. Daarnaast 
worden de kosten van de mallen berekend en volgt een evaluatie van een aantal 
bekistingdeskundigen die de ontwerpen kritisch analyseren. Van beide ontwerpen wordt tot slot 
bekeken wat het toepassingsgebied is. 

4.1 Ontwerp A3 

4.1.1 Beschrijving methode 

Stellen mal 
Op gewenste positie wordt de eerste montagekoker aangebracht. Door de positioneringspen in het 
juiste programmatiegat te drukken, wordt de koker gedwongen gepositioneerd. Door de 
magnetische kleefkracht blijft deze gefixeerd. Vervolgens wordt de tweede koker op gelijke wijze 
gemonteerd op het bekistingoppervlak. De aangebrachte kokers dienen als montage aanslagen 
voor de raamsparingsmaL De mal wordt over de kokers geschoven, op deze manier wordt ze 
gedwongen gepositioneerd. De kokers zijn aan de open zijde uitwendig afgeschuind zodat de mal 
eenvoudiger op de kokers is aan te brengen. 

Ontkisten mal 
De betonwand is gestort, en de sluitkist is verwijderd, nu kunnen de kokers vrij van de tunnelkist 
gemaakt worden . Dit geschiedt door de verstelbare kruk uit te draaien tegen het 
bekistingoppervlak van de tunnelkist. De magneet wordt op deze manier weggedrukt van het 
bekistingoppervlak. Bij voldoende afstand vervalt de magnetische kleefkracht, zie figuur 4.4. De 
tunnelkist kan vervolgens getrokken worden. De kokers worden vervolgens uit de mal getrokken. 
Door de elastische werking van de gietrubberen rand is de mal langs de randen los te tikken en uit 
de betonwand te drukken. 
De rubberen rand loopt rondom licht taps, volgens gietrubber deskundige zou 2 a 3mm rondom 
over een wanddikte van 250mm voldoende moeten zijn (Bergmans, 2007). Deze tapse vorm in 
samenspel met de elastische werking van de rubberen rand en bijvoorbeeld een entkistingmiddel 
bijvoorbeeld MB 146 (op mineraalbasis, milieuvriendelijk) maken het mogelijk de mal te ontkisten. 
In onderstaande figuren zijn de verschillende stappen gevisualiseerd. 

Raamsparingsmal 

Montagekoker 

1. Monteren montagekokers 2.Aanbrengen mal 
De montagekokers worden op de tunnelbekisting aangebracht. Over de montagekokers wordt de mal geschoven. 
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3. Storten beton 
Wanneer alle mallen en de sluitkist aangebracht zijn, wordt het beton 
gestort. 

Trekken tunnelkist 

5. Trekken tunnelkist 
De tunnelkist is vrij van de montagekokers en kan uit de betonbeuk 
getrokken worden. 

Ontkisten 
Raamsparingsmal 

7. Ontkisten mal 
Met een klos wordt de mallangs de randen losgetikt, wanneer de mal 
los in de sparing staat kan ze uit de sparing geduwd worden. 

Figuur 4.1 Visualisatie bewerkingen mal structuur A3 
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Lossen 
Montage kokers 

4.Demonteren kokers 
Na het verharden van het beton wordt de sluitkist verwijderd en 
kunnen de montagekokers gedemonteerd worden. 

Lossen 
Montagekokers 

6. Lossen kokers 
De montagekokers worden uit de mal gehaald. 

Raamsparing 

BRaamsparing in betonwand 
Het resultaat van het proces een raamsparing in de betonwand. 
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4.1.2 Materiaal en Fabricage 

Blokvorm 
Het blok wordt uitgevoerd van het materiaal EPS-250 met een gietrubberen rand van polyurethaan 
giethars, zie figuur 4.2. Uit de materiaalstudie is gebleken dat deze schuimsoort voldoende 
druksterkte heeft om de betondruk op te nemen en het laagste soortelijke gewicht heeft ten 
opzichte van de overige gevonden schuimen. De randen worden bewerkt met polyurethaan 
gietrubber. Het gietrubber is eenvoudig te verwerken en hecht nagenoeg niet aan beton. De 
elastische werking van de rubberen rand zorgt voor een lossende werking van de mal en levert een 
glad betonoppervlak op. Daarnaast zorgt deze rand ervoor de het EPS-blok op de randen niet 
afbrokkelt. In doorsnede BB' in figuur 4.2. is te zien dat de randen van de ronde sparingen ook met 
het gietrubber worden afgewerkt. Hiervoor is gekozen vanwege de taaie eigenschap van het 
materiaal. Hoe vaker de piepschuimmal ingezet wordt, hoe vaker de montagekoker door de sparing 
geschoven wordt. Het gietrubber beschermt het EPS-schuim tegen afbrokkelen. 

~B' 

Figuur 4.2 Materialen blokvonn 

PU poly 80 
(gietrubber) 

---1-- EPS-250 

PU spray 
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PU spray 
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(gietrubber) 

- PUpoly80 
(gletrubber) 

·:r----1--- EPS-250 

- PUspray 

238 
2U 
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Van de rubberen rand en het gesprayde EPS zijn monsters gemaakt, deze worden in onderstaande 
figuren 4.3 en 4.4 weergegeven. 

Figuur 4.3 Monster van rubberen rand Figuur 4.4 Monster van gesprayd EPS 

Montagekoker 
In figuur 4.4 zijn de isometrieën van een montagekoker weergegeven. De huls is uitgevoerd in PVC 
waarin de magneet gelijmd wordt. De koker wordt uitgevoerd in PVC omdat dit een licht en sterk 
materiaal is en tegen lage prijzen op de markt verkrijgbaar is. In onderstaand figuur is middels een 
isometrie aangegeven hoe deze kokers er uitzien. 
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pennanente magneet 

positioneringspan 
verstelbare kruk 

pennanente magneet 

Voorzijde montagekoker Achterzijde montagekoker 

Figuur 4.4 Materialen montagekoker 

De montagekokers zijn rond, in het midden zit een positioneringspennetje. Op deze manier kan de 
koker rondom het pennetje draaien zonder dat de uitwendige vorm verandert. Daarnaast is de 
vorm zonder hoeken en worden op deze manier de krachten gelijkmatig verdeeld over het 
oppervlak van het schuimblok. Uit de materiaalstudie blijkt dat deze een diameter van circa 
200mm moet hebben om ervoor te zorgen dat het schuim niet bezwijkt op stuik. 
De verdere technische uitwerking is in figuur 4.5 weergegeven. De montagekoker wordt zowel 
gemonteerd als gedemonteerd weergegeven. Aan de zijde waar de mal over de koker geschoven 
moet worden is de huls afgeschuind. Op deze manier is de mal eenvoudiger op de hulzen aan te 
brengen. De kokers zijn in de mal recht boven elkaar op één lijn gepositioneerd, op deze manier 
worden de programmatiegaten ook recht boven elkaar aangebracht, dit werkt handiger voor het 
programmeren van de tunnelkist. Wanneer de raamsparingsmal een grotere breedte dan hoogte 
heeft, zullen de kokers op een horizontale lijn aangebracht worden. 
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5 
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Figuur 4.5 Details montagekoker structuur A3, zie ook bijlage XI 

Fabricage 

Montagekoker 
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pvc-huls 
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l 248 
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Op de kleefzijde van de magneet wordt precies in het midden een positioneringspennetje 
aangebracht. Daarnaast wordt er een gat in de magneet geboord, recht boven het gat wordt een 
moer op de magneet aangebracht. De montagekoker bestaat uit een PVC-buis die op de juiste 
lengte afgekort wordt. Aan een zijde wordt de permanente magneet in de huls gelijmd. Aan de 
andere zijden wordt de rand van de huls wat afgeschuind met een slijpmachine. 

Mal 
De basis van het blok bestaat uit EPS-250 dit blok dient op de gewenste afmeting gemaakt te 
worden. Dit is mogelijk door het blok met een gloeidraad in de gewenste lengte en breedte te 
snijden. De blokken kunnen ook op gewenste afmeting besteld worden bij de fabrikant. Nu het blok 
de juiste afmetingen heeft, moet de rubberen rand rondom het blok aangebracht worden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een contramal, zie figuur 4.6. Deze mallen worden op de gewenste 
buitenmaat van de mal gesteld. In de mal wordt het EPS-250 blok gepositioneerd. Het giethars 
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wordt aangemaakt door twee componenten met elkaar te mengen. Wanneer het giethars 
voldoende gemengd is kan deze in de contramal gegoten worden. Na één nacht verharden kan de 
contramal ontkist worden en is de raamsparingsmal gereed voor gebruik. Om te voorkomen dat 
het oppervlak van het piepschuim gaat afbrokkelen wordt deze gecoat met PU-spray. 

Figuur 4.6 Verstelbare contramal 

Belangrijk is dat het EPS-blok juist gepositioneerd wordt in de contramal. Zodat de rand rondom 
overal voldoende dikte heeft. Om dit te bewerkstelligen kunnen zogenaamde klemafstandhouders 
toegepast worden . Deze worden over de rand van de contramal geklemd, zie doorsnede AA' in 
figuur 4. 7. Deze klemmen houden het EPS-blok op de gewenste afstand van de rand af. Voordat 
het gietrubber verhard is dienen de klemmen verwijderd te zijn. Om de randen van gietrubber te 
dimensioneren kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde randvormprofielen. Om te 
voorkomen dat het giethars aan de contramal hecht dient een lossingsmiddel toegepast te worden, 
bijvoorbeeld MB146. 
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Sparing koker • 

Figuur 4.7 Contramal van EPS-blok 
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4.1.3 Arbeid 

In onderstaand SADT-schema is het proces van de methode weergegeven. Enkel het aanbrengen 
van de mal en het verplaatsen van de mal geschiedt door twee personen. De overige handelingen 
zijn door één persoon uit te voeren . 

------
___ ...,-----------,_ 

handelingen ', 
structuur A3 ', 

' ' ' ' ' 
tunnelbekisting 

' ' ' ' ' ' 

3. demonteren 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
mal verplaatst 

Figuur 4.8 De handelingen van de deze methode zijn weergegeven in het SADT-schema. (vergrote versie, zie bijlage XIII) 

Gewicht 

De montagekoker heeft een gewicht van 7,9kg, deze wordt door één persoon gehanteerd. Het 
gewicht ligt beneden de maximale grens voor één persoon van 14,0kg. 
De raamsparingsmal heeft een gewicht 27,6kg, deze wordt door twee personen gehanteerd. Het 
gewicht ligt beneden de maximale grens van 28,0kg. Op deze manier vormen beide objecten geen 
gevaar voor de gezondheid. 

In bijlage XI zijn de gewichtsberekeningen te vinden van de onderdelen van dit malprincipe: 

Montagekoker 
Neoflux Magneet 
PVC koker 
Krukje 
Totaal gewicht 

Raamsparingsmal 
EPS-250 blok 
Giet rubberen rand 
Gietrubberen rand conus 
Overig Opp. Spray 
Totaal gewicht 

Energetische belasting 

7,6kg 
0,3kg 
O,lkg 

S,Okg 

14,0kg 
8,7kg 
2,0kg 
2,9kg 

27,6kg 

Om te toetsen of alle handelingen voldoen aan de doelstelling is de eis gesteld dat geen handel ing 
een hoger energieverbruik heeft dan 38kJ/min. Aan de hand van de tabellen uit Peereboom is per 
handeling berekend wat het energieverbruik zal zijn, zie tabel 4.1. 
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Gemiddelde mal (1250x1415mm) 
Handelingen Type arbeid 

Het blijkt dat alle handelingen onder de grens van 38kJ/min. blijven. Op deze manier is 
aangetoond dat de handelingen voor een gemiddelde mal van 1250x1415mm geen schade voor de 
gezondheid vormen. 

4.1.4 Kosten 

In bijlage XI zijn de kosten van de raamsparingsmal met afmetingen (1250x1415mm) bepaald. Het 
blijkt dat de mal 243,26 euro kost. De huidige mallen van BAM Materieel met deze afmetingen zijn 
in onderstaande tabel 4.2 weegegeven. 

Huidige mal Productiekosten Repetitiefactor Nieuw mal Prod u diekosten Repetitiefactor 

Aluminium (vaste mal) 480,30 euro >10 EPS-250+PU 243,26 euro >10 
Staal (vaste mal) 354,86 euro >10 EPS-250+PU 243,26 euro >10 
Hout (vaste mal) 276,80 euro <10 EPS-250+PU 243,26 euro >10 
Hout sloopmal) 186,90 euro <1 EPS-250 98,40 euro =1 

.. . .. 
Tabel 4.2 KostenvergeliJking hu1d1ge mallen met ontwerp A3 

De mal heeft een hoge slijtvastheid, de repetitiefactor is groter dan 10 keer. De mal moet dus 
vergeleken worden met de huidige mallen uit staal en aluminium. Het blijkt dat de nieuwe mal ten 
opzichte van de stalen mal 31% goedkoper is en ten opzichte van de aluminium mal 49%. 
Wel dient er rekening gehouden te worden met de aanschaf van nieuw materieel zoals gloeidraden 
en contramallen. Dit is niet meegenomen in de kostprijs van de nieuwe mallen. 
Indien een raamsparing één keer voorkomt, kan het EPS-250 zonder het giethars toegepast 
worden. De kosten van het giethars worden nu niet meegenomen in de kostprijs, daarnaast 
vervallen de handelingen voor aanbrengen van het giethars en PU-spray. Het EPS hoeft enkel op 
de juiste maat gemaakt te worden. Dit doet de fabrikant, deze rekent een kostprijs van 98,40 euro 
exclusief transportkosten. Zetten we deze waarde langs de huidige dan krijgen we bovenstaande 
tabel 4.2. 

Het blijkt dat de nieuwe mal een lagere productiekosten heeft. Indien een raamsparingsmal 
beperkt voorkomt en een repetitiefactor van bijvoorbeeld < 10 keer heeft kan de dikte van het 
giethars gereduceerd worden, waardoor productiekosten van de raamsparingsmal verder zakken. 

De kosten van de montagekokers zijn niet te sommeren aan deze kosten, deze worden uniform 
uitgevoerd zodat deze onafhankelijk van de raamsparingsmal ingezet kunnen worden. Ze zijn 
theoretisch oneindig inzetbaar. De productiekosten van de montagekoker bedragen ongeveer: 

Magneet 
Pvc-koker 
Krukje 
Moer 
Geschatte arbeid 

Totale productiekosten 

: €41, - (Goudsmit magnetics, 2007) 
: €1,94 (Wildkamp, 2007) 7,77€/m1 
: €3,00 (Wilmsen, 2007) 
: €0,30 (Wilmsen, 2007) 
: 0.33mu x 40 = 13.35 (Wilmsen. 2007) 
: €59,60 

Door de nieuwe kokers is een kapstokconstructie niet meer nodig. De kosten van een 
kapstokconstructie bedragen circa 40, - euro. De kosten van de nieuwe montagemethode zijn 
hoger. De kokers worden onafhankelijk van de raamsparingsmal opnieuw ingezet op deze manier 
worden de productiekosten terugverdiend. 

Ten opzichte van de huidige mallen hebben deze vaste mallen een veel kleinere hellende tapse 
rand. Zo hebben de huidige mallen bij een wanddikte van 250mm een helling van 10% dus loopt 
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de schuinte op tot een verschil van 25mm. Volgens gietrubber deskundigen zou de rubberen rand 
met een helling met een verschil van 3mm voldoende moeten zijn om deze te kunnen ontkisten. 
De dagkanten van de raamsparing hoeven om deze reden niet meer uitgestukadoord te worden. 
Hiermee worden de afwerkkosten van de betonwanden gereduceerd. 

4.1.5 Evaluatie deskundigen 

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van dit ontwerp is ze voorgelegd aan verschillende 
bekistingdeskundigen. Zij hebben vanuit hun oogpunt kritiek gegeven. De kritiek wordt hieronder 
beschreven. 

Werkvoorbereiding 
De blokvormen hebben een eenvoudige uitvoering zonder ingewikkelde techniek. Hierdoor is het 
product overzichtelijk en eenvoudig te tekenen. 
Om de raamsparingsmal te monteren moet twee maal één programmatie-gaatje met een diameter 
van 6mm in het bekistingoppervlak van de tunnelkist geboord worden. Dit programmeren komt 
zeer nauwkeurig. 

Fabricage 
Het fabriceren van deze mal vergt een compleet nieuw productieproces met ander materieel en 
andere handelingen dan het huidige productieproces. Er zal in nieuw materieel geïnvesteerd 
moeten worden en het personeel zal geïnstrueerd moeten worden. 

Bewerkingen op bouwplaats 
Er wordt verwacht dat het EPS-250 met de PU-coating kwetsbaar is op de bouwplaats. Scherpe 
voorwerpen zoals; wapeningsstekken en hoeken van de huidige stalen kopschotten zouden de mal 
mogelijk beschadigen. 
Daarnaast wordt verwacht dat de EPS-blokken kunnen breken wanneer deze niet goed in 
tussenslag opgenomen worden. 
Gezien het grote oppervlak van de raamsparingsmallen vangen de mallen veel wind. Bij een hoge 
windkracht zou dit gevaarlijke situaties op kunnen leveren. 
Het personeel op de bouwplaats moet de nieuwe methode begrijpen en accepteren. Om de mallen 
goed te laten werken zal het personeel geïnstrueerd moeten worden. 
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4.2 Ontwerp E3 

4.2.1 Beschrijving methode 

Stellen mal 
Op gewenste positie wordt de eerste buitenhoek aangebracht. Door de twee positioneringspennen 
in de juiste programmatiegaten te drukken wordt de hoek gedwongen gepositioneerd. Door de 
magnetische kleefkracht blijft deze gefixeerd. Vervolgens wordt de tweede buitenhoek op gelijke 
wijze gemonteerd op het bekistingoppervlak. De aangebrachte hoeken dienen als aanslagen voor 
de raamsparingsmaL Vervolgens kunnen de twee kaderdelen van de raamsparingsmal aangebracht 
worden. Deze delen worden gemonteerd door deze vervolgens met de inwendige hoeken in de 
buitenhoeken te klemmen door de kruk aan te draaien. 

Ontkisten mal 
De wand is gestort, en de sluitkist is verwijderd, nu moeten de uitwendige hoeken gedemonteerd 
worden. Door de hendel van magneten over te halen duwt deze zich van het bekistingoppervlak en 
vervalt de magnetische kleefkracht. De tunnelkist kan nu getrokken worden, vervolgens kan de 
mal gedemonteerd worden. Dus eerst de binnenloshoeken verwijderen, vervolgens de halve 
kaderdelen en tot slot de buitenhoeken. In onderstaande figuren zijn de verschillende stappen 
gevisualiseerd. 

Buitenhoek--- 
Magneet----

Magneet---

Buitenhoek----

1. Monteren buitenhoeken 
De buitenhoeken worden op de tunnelbekisting aangebracht. 

3.Monteren binnenhoeken 
De binnenhoeken worden tussen de halve kaderdelen geklemd. 
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l/2kaderdeel----

1/2kaderdeel----

2.Aanbrengen kaderdelen 
De halve kaderdelen worden in de hoeken aangebracht.. 

4. Storten beton 
De mal is gemonteerd, het beton kan in de tunnelkist gestort 
worden. 
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Lossen 
Magneten 

5. Demonteren magneten 
Na het verharden van het beton wordt de sluitkist verwijderd en 
kunnen de magneten gedemonteerd worden. 

Lossen binnenhoeken 

7. Demonteren binnenhoeken 
De binnenhoeken van de mal worden losgekoppeld en verwijderd. 

Raamsparing 

9. Wegnemen binnenhoeken 
Tegelijk kunnen de buitenhoeken verwijderd worden. 

Figuur 4.9 Visualisatie bewerkingen 
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Trekken Tunnelkist 

6. Trekken tunnelkist 
De tunnelkist is vrij van de magneten en kan uit de betonbeuk 
getrokken worden. 

Lossen kaderdelen 

8. Ontkisten kaderdelen 
Vervolgens kunnen de halve kaderdelen ontkist worden. 

86 



4.2.2 Materiaal & Fabricage 

Half kaderdeel 
Het kader is opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Er is gekozen voor extrusie-profielen 
omdat deze gunstige doorbuigingseigenschappen, daarnaast hebben ze een hoge druksterkte in de 
axiale richting. Het materiaal aluminium komt uit de materiaalstudie als lichtste materiaal uit de 
berekeningen, daarom wordt het kader opgebouwd uit alumin ium extrusie-profielen. 

248 

Figuur 4.10 Doorsnede extrusie profiel. 

De extrusie-profielen worden in de fabriek vervaardigd en worden in standaardlengtes geleverd . 
Om op matrijskosten te besparen worden de profielen in een paar wanddiktes geleverd. Overige 
wanddiktes worden van de profielen gemaakt, door de flens van een dikkere wand een stukje af te 
zagen. Vervolgens worden deze op de gewenste maat afgekort (hoogte/breedte mal minus loshoek 
(300mm)). In de uiteinden worden vervolgens aluminium aansluitstukken geschoven. Deze worden 
met bouten bevestigd aan het extrusie-profiel, zie figuur 4.11. De aansluiting is met bouten 
uitgevoerd zodat op deze manier de aansluitstukken na gebruik van de raamsparingsmal 
demontabel en opnieuw inzetbaar zijn. Daarnaast kan het extrusie-profiel opnieuw gebruikt worden 
voor een kleinere mal, door het profiel opnieuw op de gewenste maat in te korten . Twee zijden van 
het kader worden in de hoek aan elkaar verbonden. 

Aansluithoek 

Figuur 4.11 Aansluitstuk in uiteinde extrusie profiel. 

Het kader is berekent op de afmetingen van een gemiddelde mal, indien de mal groter wordt dient 
uit constructief oogpunt een extra ondersteuning aangebracht te worden. Hiervoor dient de schoor, 
deze vereffend de belasting ten gevolge van de betondruk. Daarnaast voorziet de schoor het 
kaderdeel van stabiliteit, zo is de mal onafhankelijk van de fixatie stabiel. De mal is nu minder 
kwetsbaar gedurende het transport, daarnaast is de mal makkelijk te hanteren. 

Buitenhoek 
De buitenhoek heeft een bewerkelijke vorm. Deskundigen adviseren om deze in aluminium uit te 
voeren. Aluminium heeft gunstige mechanische eigenschappen het staat bekend als sterk en licht 
materiaal. De hoeken worden in elkaar gelast. In de hoek wordt een magneet aangebracht. Deze 
wordt via een scharnier verbonden aan de hoek. Op deze manier is de magneet onafhankelijk van 
de hoek los te maken van het bekistingoppervlak. 
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- ---------- magneet met loshendel 

--- . aluminium hoek 

Figuur 4.12 Buitenhoek 

Binnenhoek 
Deze hoek is uitgevoerd in aluminium waarop een rubberen blok wordt aangebracht. Het rubberen 
blok is licht elastisch en heeft hierdoor een tossende werking bij het wegnemen van de 
binnenhoeken. Het rubberen blok wordt met een mal tegen de aluminium hoek aangegoten. 
Volgens deskundigen is de hechting van het gietrubber aan het aluminium voldoende, verdere 
verankering is niet nodig (Hendriks, 2007). 

nokje 

aluminium hoek 

nokje 

PU giethars 

Figuur 4.13 Binnenhoek 

Bovenstaande onderdelen van de raamsparingsmal zijn in figuur 4.14 te zien in een isometrie, 
daarnaast is de exacte detaillering in details weergeven in figuur 4.15. 
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Figuur 4.14 Isometrie Loshoek 
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Figuur 4.15 Detaillering hoekaansluiting raamsparingsmal, zie ook bijlage XII voor details op schaal. 
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4.2.3 Arbeid 

In onderstaand SADT-schema is het proces van de methode weergegeven. Enkel het aanbrengen 
van de halve kaderdelen en het verplaatsen van dezen bij de extreme mal geschiedt door twee 
personen. De overige handelingen zijn door één persoon uit te voeren. 

Figuur 4.16 SADT-schema (vergrote versie, zie bijlage XIII) 

Gewicht 

Zoals uit onderstaande tabellen blijkt is het gewicht van alle onderdelen onder de 14,0kg, behalve 
het gewicht van het halve kader van een extreme mal. Deze weegt 20,7kg deze moet dus wel door 
twee personen gehanteerd worden. De overige onderdelen mogen door één persoon gehanteerd 
worden. 

Buitenhoek 
magneet met hendel 
aluminium hoek 
totaal gewicht 

Binnenhoek 
hoekprofiel 
gietrubber 
krukje 
totaal gewicht 

Half kaderdeel (gemiddeld) 
extrusieprofiel 
schoor 
aansluitdelen 
totaal gewicht 

Half kaderdeel (extreem) 
extrusieprofiel 
schoor 
aansluitdelen 
totaal gewicht 
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Energetische belastinghandelingen 

Om te toetsen of alle handelingen voldoen aan de doelstelling is de eis gesteld dat geen handeling 
een hoger energieverbruik heeft dan 38kJ/min. Aan de hand van de tabellen uit Peereboom is per 
handeling berekend wat het energieverbruik zal zijn, zie tabel 4.3 en 4.4. 

Gemiddelde mal 
Handelingen Type arbeid 

1. Monteren buitenhoeken 

Extreme mal 
Handelingen Type arbeid 

Het blijkt dat alle handelingen onder de grens van 38kJ/min. blijven. Op deze manier is 
aangetoond dat de handelingen voor zowel een gemiddelde mal van 1250x1415mm als voor een 
extreme mal van 2000x2350mm geen schade voor de gezondheid vormen. 

4.2.4 Kosten 

Kosten kader 
De kosten van twee halve kaderdelen van een gemiddelde mal (1250x1414mm) bedragen circa 
332,50 euro en voor een extreme mal 435,80 euro, zie bijlage XII voor de kostenberekening. 
De huidige productiekosten van de vaste mallen van BAM Materieel exclusief kosten van loshoeken, 
zijn in onderstaande tabel weergegeven. (In bijlage VII zijn de kostenberekeningen van de huidige 
mallen te vinden.) 

Huidige mal Productiekosten Repetitiefactor Nieuwe mal Productiekosten Repetitiefactor 

Aluminium 388,30 euro >10 Aluminium 332,50 euro >10 
Staal 354,86 euro >10 Aluminium 332,50 euro >10 
Hout 276,80 euro <10 Aluminium 332,50 euro >10 

.. . .. 
Tabel 4.5 Kostenvergelijking hUidige mallen met ontwerp E3 gemiddeld 

Huidige mal Productiekosten Repetitiefactor Nieuwe mal Productiekosten Repetitiefactor 

Aluminium 539,50 euro >10 Aluminium 435,80 euro >10 
Staal 452,30 euro >10 Aluminium 435,80 euro >10 
Hout 344,00 euro <10 Aluminium 435,80 euro >10 

.. . .. 
Tabel 4.6 Kostenvergelijking hu1d1ge mallen met ontwerp E3 extreem 

Het blijkt dat de nieuwe mal zowel voor de gemiddelde afmeting als voor de extreme afmeting 
goedkoper is dan de huidige uitvoering in staal en aluminium. Dit is te verklaren door de slanke 
profilering van de het nieuwe kader. Voor de gewichtsreductie wordt minder aluminium toegepast, 
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dit heeft positieve gevolgen voor de kostprijs. De productiekosten zijn wel hoger dan van de 
huidige houten mallen, deze mallen hebben een repetitiefactor van kleiner dan 10 keer. Het 
aluminium heeft een onbeperkte repetitiefactor, het wordt dan ook steeds opnieuw ingezet, uit 
grotere mallen worden vervolgens kleine mallen gemaakt. 

Kosten loshoek 
Binnenhoek: 27,50 (Wilmsen, J.H.) 
Krukje: 3,- (Wilmsen, J.H.) 
Buitenhoek: 20, - (Wilmsen, J.H.) 
Aansluitstuk: 25, - (Wilmsen, J.H.) 
Magneet: 150. - CGoudsmit maqneticsl 
Totaal: 225,50 

De kosten van de huidige loshoeken bedragen 52, - euro per mal, dus 26, - euro per stuk. Door de 
nieuwe hoeken is een kapstokconstructie niet meer nodig. De kosten van een kapstokconstructie 
bedragen circa 40, - euro. De huidige kosten per mal bedragen dus circa 92,- euro. 
De kosten van de nieuwe loshoeken zijn aanzienlijk hoger dit is te wijten aan de hoge kosten van 
de klikmagneet. Gezien de hoeken uniform uitgevoerd worden, worden de hoeken onafhankelijk 
van de mallen opnieuw ingezet. Bij een hoge repetitiefactor worden de productiekosten 
terugverdiend. 

4.2.5 Evaluatie deskundigen 

Werkvoorbereiding 
Het systeem sluit aan op het bestaande, daarom wordt verwacht dat de werkvoorbereiding niet 
afwijkt van de huidige situatie. 
Om de raamsparingsmal te monteren moeten twee maal twee programmatiegaatjes met een 
diameter van 6mm geboord worden in het bekistingoppervlak van de tunnelkist. 

Fabricage 
Het systeem sluit aan op het bestaande, daarom wordt verwacht dat de fabricage niet veel afwijkt 
van de huidige situatie. 
Het programmeren van de tunnelkist komt zeer nauwkeurig, wanneer dit niet correct gebeurt zal 
de maatafwijking zich in de vorm van de mal aftekenen. 

Bewerkingen op bouwplaats 
Het systeem bestaat uit verschillende losse onderdelen, hierdoor is het transporteren van de mal 
bewerkelijk. 
De montage van de mal geschiedt door twee programmatiegaten per loshoek die op een vaste 
maat zitten. Het aanbrengen van deze gaten dient zeer nauwkeurig uitgevoerd te worden. Als de 
hoeken niet juist gepositioneerd zijn dan zal de maatvoering van de mal niet kloppen. 
De raamsparingsmal mag niet meer vooraf in elkaar gezet worden. De montagehandelingen van de 
raamsparingsmal vinden plaats op het kritieke pad van de bouwtrein1

• Bij hoge tijdsdruk kan dit tot 
gevolg hebben dat de werknemer de mal alsnog vooraf in elkaar zet en deze als geheel tegen het 
bekistingoppervlak aanbrengt. Het ontwerp lijkt op de bestaande methode, daarom wordt verwacht 
dat het personeel deze methode eerder zal accepteren. 

4.3 Toepassingsgebied van ontwerpen 

Afhankelijk van de grootte van de mal neemt het gewicht toe of af, hoe groter de mal, hoe hoger 
het gewicht. Bij grote mallen kan de eis aan het maximale gewicht overschreden worden, de mal 
mag dan niet toegepast worden. Voor beide ontwerpen wordt bekeken tot welke 
raamsparingsgrootte ze toegepast kunnen worden. Dit is uitgezocht voor twee wanddiktes, voor 
een wanddikte van 180mm (veel voorkomende eindwand bij laagbouw) en voor een wanddikte van 
250mm (veel voorkomende eindwand bij hoogbouw). De resultaten zijn weergegeven in de 
grafieken, zie figuur 4.17 voor wanddikte 180mm en in figuur 4.18 voor wanddikte 250mm. 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Begrippenlijst 
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Figuur 4.17 Grafiek van gewicht van raamspa ringsmallen A3 en E3 Figuur 4.18 Grafiek van gewicht van raamspa ringsmallen A3 en 
afhankelijk van raamsparingsgrootte bij wanddikte van 180mm E3 afhankelijk van raamsparingsgrootte bij wanddikte van 250mm 

Ontwerp E3 is voor alle raamsparingsafmetingen inzetbaar, voor zowel de betonwand met een 
wanddikte van 180mm als van een wand met een wanddikte van 250mm. Voor beide wanden zit 
het gewicht ruim onder de grens van 28kg. Voor een groot gedeelte zit het gewicht zelfs onder de 
grens van 14kg en mogen de onderdelen van de mal door één persoon getild en gedragen worden. 
Ontwerp A3 is gedeeltelijk inzetbaar voor beide wanddiktes. Bij een betonwand met een wanddikte 
van 180mm is de mal tot een raamsparingsgrootte van circa 2,4m2 (bijvoorbeeld 1,6x1,6m) 
toepasbaar. Bij een betonwand met een wanddikte van 250mm is de mal tot een 
raamsparingsgrootte van circa 1,8m2 (bijvoorbeeld 1,4x1,4m) toepasbaar. Door een toenemende 
wanddikte neemt het gewicht van de mal toe, hierdoor is de mal bij een wanddikte van 250mm 
beperkter inzetbaar dan bij een wanddikte van 180mm. 
Door het aanbrengen van handvatten is de tilbeweging bij de grotere mallen te optimaliseren, zie 
figuur 4.19. Hierdoor zal een hoger gewicht dan 14kg getild mogen worden. Bij een ideale 
tilbeweging mag volgens de NIOSH-methode1 het gewicht maximaal 23kg voor één persoon 
bedragen. Voor twee personen mag het gewicht circa 46kg bedragen (Kuijt, 2006). 
De mallen van ontwerp A3 zijn direct op de steiger te lossen, dat wil zeggen dat ze vanuit de wand 
op de steiger worden gelost, van binnen naar buiten. Om ze te transporteren kunnen de mallen op 
de steiger met de bouwkraan aangepikt worden. De handeling dragen kan hiermee vermeden 
worden. 1\lu geldt de eis aan het gewicht nog enkel vanuit de handeling tillen. Hierdoor wordt de 
inzetbaarheid van ontwerp A3 aanzienlijk vergroot en krijgt dit ontwerp de voorkeur, zie figuur 
4.20 en 4.21. 

~I 

© 

~vC§ 
@ @ handvat 

© 

Figuur 4.19 Voorbeeld van handvatten in blokvorm 

1 Begrip is nader toegelicht in hoofdstuk 9 
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Uit de NIOSH-methode blijkt dat de handvatten op 
een hoogte van 750mm gepositioneerd moeten 
zitten om een ideale tilsituatie te stimuleren. De 
handvatten dienen dusdanige afmetingen te hebben 
zodat deze voor alle handformaten makkelijk te 
hanteren zijn (Handboek ergonomie, 2006). 
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Figuur 4.20 Grafiek van gewicht van raamsparingsmallen A3 en E3 
afhankelijk van raamsparingsgrootte bij wanddikte van 180mm 
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Figuur 4.21 Grafiek van gewicht van raamspa ringsmallen A3 en E3 
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5 Conclusies en evaluatie 

5.1 Conclusies 

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat beide ontwerpen voldoen aan de doelstelling. De ontwerpen hebben niet 
meer handelingen dan de huidige mallen en hebben geen hoger energieverbuik dan de maximale 
grens van 38kJ/min. De handelingen zijn verlicht hierdoor zullen de werknemers minder snel 
vermoeid raken en productiever in het bouwproces werken. Uit kostenberekeningen blijkt dat de 
mal van zowel ontwerp A3 als E3 lagere productiekosten heeft dan de huidige vergelijkbare mallen. 
Alleen de montagevoorzieningen hebben hogere productiekosten, deze worden onafhankelijk van 
de mal ingezet en hebben een onbeperkte repetitiefactor. 
Beide ontwerpen zijn verschillend op het gebied van werkvoorbereiding, fabricage en handelingen 
op de bouwplaats. Ontwerp A3 wordt op deze aspecten positiever beoordeeld, ze vergt minder 
werkvoorbereiding, een eenvoudigere fabricage en heeft minder bewerkingen op de bouwplaats. 
Op basis van deze aspecten krijgt dit ontwerp de voorkeur. 

5.2 Aanbeveling 

Het toepassen van EPS-250 blokken met een gietrubberen rand is nieuw in de gietbouw, de 
uitwerking van het ontwerp is gebaseerd op inzichten van deskundigen. Het ontwerp zal aan de 
hand van praktijktoetsen verder ontwikkeld moeten worden. 

5.3 Evaluatie 

In dit onderzoek is zo breed mogelijk gezocht naar geschikte werkwijzen om de functies van een 
raamsparingsmal te verwezenlijken, daarnaast is naar geschikte materialen voor 
raamsparingsmallen gezocht. Op basis van deze vondsten zijn vervolgens naar eigen inzicht en 
ideeën van deskundigen ontwerpen gemaakt. Dit heeft uiteindelijk tot twee relevante ontwerpen 
geleid. 
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6 Begrippenlijst 

Bouwtrein 

Demonteren 

Energetische belasting 

Extrusie profiel 

Fixeren 

Fysieke arbeidsbelasting 

Gietbouwcyclus 

Hydrostatische druk 

Kim 

Lossen 

Mechanische belasting 

Monteren 

NIOSH-methode 

Object 
Bouwkundig 

Bovendorpel 

Deurspa ringsstijl 
Raamsparingsmal 
Trapgatsparingsmal 
Vloerkopschot 
Wandkopschot 

Installatietechnisch 
Constructief 

Positioneren 

Programmatiegat 

Spreekwoordelijke trein bestaand uit opeenvolgende handelingen 
om een bouwwerk te realiseren. 

Ontkoppelen van objecten en tunnelbekisting. 

Een fysiologische respons van het lichaam door het leveren van 
arbeid. 

Profiel vervaardigd met extrusie-techniek. Vormgevingstechniek 
waarbij een vervormbaar (meestal verwarmt materiaal) door een 
matrijs wordt geperst. 

Het op de juiste positie houden van een object. 

Belastingen aan het menselijk bewegingsapparaat, dit omvat het 
gehele stelsel van spieren, botten, pezen en gewrichten. 

Het traject van werkzaamheden tussen opvolgende momenten 
waarop de tunnelbekisting wordt gelost. 

De druk die ontstaat door het gewicht van de hoeveelheid vloeistof 
boven het meetpunt. Deze druk werkt in alle richtingen. 

Een tunnel wordt op hoogte gesteld met behulp van 
dommekrachten. De tunnel dient noodzakelijkerwijs vrij van de 
vloer geplaatst te worden in verband met ruimte benodigd voor 
ontkisten. Om deze entkisthoogte te overbruggen dient men een 
opstorting, kimmen, aan te brengen. De tweede functie van kimmen 
is dat een tunnel, in dwarsrichting, gedwongen wordt gepositioneerd 
tussen reeds gestorte kimmen. De maatvoering voor hoogte- en 
langsrichting wordt op de kimmen aangegeven. 

De bekisting losmaken van de verharde beton 

Lokale problematiek aan het menselijk bewegingsapparaat van 
fysieke belasting. Dit omvat het stelsel van spieren, botten, pezen 
en gewrichten. 

Koppelen van objecten en tunnelbekisting. 

Methode om maximaal gewicht van een tilsituatie te bepalen, 
ontwikkeld door National Institute of Occupational Safety and 
Health. 

Onderdeel of element wat op tunnelbekisting gemonteerd wordt. 
Object waarmee betonvormen worden vastgelegd. 
Dient samen met twee deursparingsstijlen voor het maken van 
deursparingen 
Ten behoeve van deursparingen 
Ten behoeve van raamsparingen 
Ten behoeve van trapgatsparingen 
Ten behoeve van vloerbeëindigingen 
Ten behoeve van wandbeëindigingen 
In te storten voorziening tbv installatiedoeleinden 
In te storten voorziening tbv constructieve doeleinden 

Het op de juiste positie brengen van een object. 

Gat in het bekistingsvlak ten behoeve van bevestiging voorziening. 



SADT 

Stortfase 

Toebehoren 

Tunnelbekisting 

Tunnelploeg 

Verboden gebied 

Structured Analysis and Design Technique welke gebruikt wordt om 
een proces schematisch en gestructureerd weer te geven. 

Andere benaming van gietbouwcyclus. 

Zie begrip object. 

Type gietbouwmaterieel, waarmee wanden en vloeren tegelijk in
het- werk vervaardigd kunnen worden. 

Groep van circa 4 vaklieden werkzaam rondom de tunnelbekisting 
op de bouwplaats. 

Locatie op bekistingoppervlak waar geen boringen mogen worden 
aangebracht. 
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Geraadpleegd mei 2007. 

Kemisol 
http:/ /www.kemisol.nl 
Geraadpleegd juni 2007. 

Konosch 
http: I jwww. konosch. nl 
Geraadpleegd november 2006. 

Staalcentrum 
http://www.staalcentrum.nl 
Geraadpleegd februari 2007. 

Stybenex 
http :/ /www .stybenex. nl 
Geraadpleegd mei 2007. 

TU Delft 
Http://www.tudelft.nl 
Geraadpleegd januari 2007. 

Wis a 
http:/ /www.wisa.com 
Geraadpleegd mei 2007. 
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