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Samenvatting 

Bij het maken van betonnen kemen met een klimbekisting ontstaan ter plaatse van 
de stortnaden zogenaamde vlakwisselingen. Dit zijn sprongen in het beton die 
worden veroorzaakt doordat de bekisting niet goed aansluit op het beton, voorafgaand 
en tijdens het storten. De vlakwisselingen die soms wel 12 millimeter groot kunnen 
zijn, veroorzaken een slechte kwaliteit van de oppervlakte van het beton en zijn 
daarom een ongewenst verschijnsel. 

De probleemstelling die in dit afstudeerproject beantwoordt moet worden is: 
"Hoe kan de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad in de trappenhuizen van een 
betonnen kern gemaakt met een klimbekisting terurgeb racht warden tot maximaal 1 mm?" 

Door middel van observaties, literatuuronderzoek en interviews zijn de oorzaken van 
het probleem in kaart gebracht. Vervolgens is met behulp van de ontwerpmethode 
van H.H. van den Kroonenberg een verbeterd ontwerp van de klimkist gemaakt. Met 
behulp van deze methode wordt eerst precies vastgelegd wat er ontworpen moet 
worden. Vervolgens worden er verschillende altematieven verzonnen, waarvan de 
beste technisch wordt uitgewerkt. 

H oewel er veel verschillende oorzaken zijn voor de vlakwisseling, zal het verbeteren 
van de bekisting het meeste effect hebben op het minimaliseren van de vlakwisseling. 
Verbetering op twee belangrijke punten: 

ten eerste zorgen voor een vormvaste bovendoorsnede van de bekisting en 
deze zo goed mogelijk positioneren; 
ten tweede zorgen voor een flexibele onderdoorsnede van de bekisting zodat 
er altijd een aansluiting tussen beton en bekisting gerealiseerd kan worden. 

Het positioneren van de bekisting aan de bovenzijde zal gebeuren door middel van 
stellen. Als eerste worden de vier hoekpunten op hoogte gesteld met behulp van 
spindels. Daarna worden met behulp van schoren de bekisting in horizontale richting 
gesteld. De aansluiting kan zo goed mogelijk gebeuren door elke verticale 
ondersteuningsbalk afzonderlijk tegen het beton aan te drukken met behulp van een 
scharnierconstructie. 

Theoretisch gezien is het mogelijk om met deze bekisting zowel de hoeken als de 
zijden strak tegen het beton aan te drukken en te fixeren. De enige reden dat de 
bekisting niet strak tegen het beton aangedrukt zou kunnen worden, is bij een 
vervuilde bekistingplaat. In theorie zal de vlakwisseling dus binnen de 1 millimeter 
blijven, indien de bekisting altijd netjes wordt schoongemaakt na het storten en als de 
bekisting niet te veel is beschadigd! 
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Voorwoord 

Het afgelopen jaar (van mei 2006 tot en met juni 2007) heb ik onderzoek gedaan 
naar het probleem van de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad. Dit was een 
probleem <lat ik tegenkwam tijdens mijn stageperiode op de klimbekisting van het 
gebouw "De Vivaldi" te Amsterdam. In <lit verslag is beschreven hoe het probleem 
ontstaat en hoe het aanzienlijk gereduceerd kan worden. 
Terugkijkend kan ik zeggen <lat de periode erg leerzaam was. De logische lijn die in 
<lit rapport naar voren komt, is het resultaat van veel omwegen en zoekwerk. Ik heh 
geleerd <lat het belangrijk is om grote problemen ofhoeveelheden werk te verdelen in 
kleinere delen die te overzien zijn. 

Ik wil mijn begeleiders (Martin Vissers, Peter van Hoof en Willem van Dijk) 
bedanken voor de adviezen die ik van hen gekregen heb. Ook Stan van Asten wil ik 
bedanken voor het meedenken over de metingen en het uitlenen van de meetklokken. 
Tot slot wil ik mijn vrouw Johanna bedanken voor haar vertrouwen en inspiratie die 
ze me elke <lag geeft. 

Eindhoven, juni 2007 

Frans van der Maas 
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1. lnleiding 

1.1 Beschrijving van vlakwisselingen 

Bij het maken van betonnen kemen met een klimbekisting ontstaan ter plaatse van 
de stortnaden zogenaamde vlakwisselingen. Dit zijn sprongen in het beton die 
worden veroorzaakt doordat de bekisting niet goed aansluit op het beton, voorafgaand 
en tijdens het storten. De vlakwisselingen die soms wel 12 millimeter groot kunnen 
zijn, veroorzaken een slechte kwaliteit van de oppervlakte van het beton en zijn 
daarom een ongewenst verschijnsel. Als het gevolg van het niet goed aansluiten van 
de bekisting ontstaan naast vlakwisselingen ook tal van andere neveneff ecten. 
Voorbeelden zijn lekstrepen en grindnesten. Over deze neveneffecten zal dit 
afstudeerverslag niet gaan. Maar indien de vlakwisseling wordt gerninimaliseerd 
zullen ook deze neveneffecten kleiner worden. 

Het gevolg van de vlakwisselingen is dat de betonnen wanden moeten worden 
uitgevlakt met een stuclaag, wat extra bouwtijd en kosten met zich meebrengt. Als 
voorbeeld: bij een trappenhuis in een 80 meter hoge kem kost dit uitvlakken circa 
20.000 Euro. Dit is dus een belangrijke reden om te kijken of de vlakwisselingen 
geminimaliseerd kunnen worden. Een tweede reden is dat opdrachtgevers schoon 
beton in hun trappenhuis wensen en tot slot is het minimaliseren van 
vlakwisselingen, een belangrijke stap in de richting van het realiseren van "schoon 
beton" met een klimbekisting. 

Ajbeelding i: voorbeeld van een vlakwisseling 

Vlakwisselingen doen zich voomamelijk voor ter plaatse van stortnaden1
• Hier wordt 

namelijk de nieuwe betonwand op de oude betonwand gestort. Om deze wanden 
precies op elkaar aan te sluiten blijkt in de praktijk haast een onmogelijke opgave. 

' De defi.nitie van een stortnaad is [Stubeco,2001): •Een geplande en noodzakelijke tijdelijke beeindiging van een 
betonstort in een betonconstructie" 
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Ajbeelding 2: vlakwisselingen ontstaan ter plaatse 
van de horizontale stortnaden (zie rode lijn) 

Aanleiding tot <lit onderwerp was de vraag vanuit bouwbedrijf Ballast Nedam om te 
onderzoeken of betonnen kernen die worden gemaakt met een klimkist, kunnen 
worden uitgevoerd in schoon betonwerk. Hiertoe is uitgezocht welke eisen er gelden 
voor "schoon beton". Het werd duidelijk dat <lit een te breed onderwerp was. In 
samenspraak met de begeleiders van de TU Eindhoven is besloten om het afstuderen 
te beperken tot een onderdeel: de vlakheid van het beton. Omdat er sprake kan zijn van 
verschillende soorten onvlakheden is ook hierin een beperking gesteld. Om deze 
afbakening te kunnen maken is een bezoek gebracht aan de betonnen kern van "De 
Vivaldi" te Amsterdam. Uit dit bezoek bleek <lat de vlakwisseling ter plaatse van de 
stortnaad een van de meest voorkomende onvlakheden is (naast plaatnaden, 
elementnaden en profileringen). Zie ook bijlage A voor foto's van onvlakheden. Naast 
deze afbakening beperkt dit afstudeerproject zich verder tot vlakwisselingen in 
trappenhuizen. De reden is dat in de trappenhuizen de vlakwisselingen zichtbaar 
blijven. Op andere plaatsen verdwijnt de stortnaad meestal achter de aansluitende 
vloer. 

Ajbeelding y overzicht waar de stortnaad wel en niet zichtbaar is 
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1.2 Metingen van de vlakwisselingen op het project "De Vivaldi" te 

Amsterdam 

Om meer inzicht te krijgen hoe groot het probleem van vlakwisseling nu 
daadwerkelijk is, zijn proefmetingen gedaan op het project "De Vivaldi" te 
Amsterdam. In twee trappenhuizen (A en B) zijn per verdieping 20 metingen 
verricht. In trappenhuis A is verdieping I tot en met 23 gemeten en in trappenhuis B 
verdieping 4 tot en met 23. De eerste 3 verdiepingen in trappenhuis B zijn niet 
gemeten omdat deze een afwijkende plattegrond hadden. Zie bijlage B voor de 
methode van meten en de verlcregen resultaten. 

digttale 
meetklok 

kunststof 
houder 

vlakwisseling 

Ajbeelding 4: Het meten van de vlakwisseling met behulp van een digitale meetklok 

Resultaten van de meting zijn in grote lijnen: 

r. De gemiddelde vlakwisseling is in trappenhuis A 2,3 mm en in trappenhuis B 
2,r mm. Het gemiddelde van beide trappenhuizen is 2,2 mm. 

2. De vlakwisselingen gemeten ter plaatse van de centerpennen C (gemiddeld 1,8 

millimeter) verschillen niet veel met de vlakwisseling gemeten tussen de 
centerpennen (gemiddeld 1,8 millimeter). 

3. Het blijkt <lat in de hoeken (meting 7, 8, 14 en 15) de gemiddelde 
vlakwisseling aanzienlijk hoger is dan de vlakwisseling op de overige 
meetplekken. In de hoeken is de vlakwisseling gemiddeld 3,2 millimeter. 

+ Het histogram van de meting heeft een rechtscheve verdeling, de top ligt 
uiterst links. Dit komt omdat 50 % van de metingen ligt tussen o en 1,6 mm. 
De overige 50 % van de metingen ligt tussen 1,6 en n,2 mm. Dit is dus een 
grotere spreiding. Dat wil zeggen <lat de meeste vlakwisselingen kleiner zijn 
dan de gemiddelde grootte. 
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Ajbeelding 5: histogram van alle metingen in beide 

trappenhuizen waaruit blijkt dat de meeste 
vlakwisselingen kleiner zijn dan het gemiddelde van 1,8 
millimeter. 

De conclusies die uit deze meting kunnen worden getrokken zijn: 

r. De maximale waarde op een verdieping is maatgevend. Dit is de waarde die 
uitgevlakt moet worden en niet de gemiddelde waarde van de verdieping. De 
max:imale waardes die voorkomen varieren van 5 tot en met 7,5 mm. De 
wanden in het trappenhuis zouden dus minimaal met een raaplaag van 5 tot 
rn mm uitgevlakt moeten worden. 

2. De vlakwisselingen zijn een structureel probleem en geen incidenteel 
probleem. Het komt op elke verdieping op veel plaatsen voor. 

1.3 Doel van het afstuderen 

Het doel van <lit afstudeerproject is om de vlakwisseling te minimaliseren tot 
max:imaal I millimeter. Bewust is gekozen om de vlakwisseling zoveel mogelijk te 
minimaliseren en niet te voorkomen. De vlakwisseling voorkomen is praktisch 
onmogelijk. De reden <lat gekozen is voor I millimeter is de volgende. Bij een 
vlakwisseling van 1 mm of kleiner kan de wand worden afgemest. Dit is het 
aanbrengen van een dun laagje gipswerk, waardoor kleine oneffenheden en 
luchtbellen worden weggewerkt. Als de vlakwisseling groter is dan I mm moet de 
wand worden uitgevlakt met een dikkere stuclaag. Het is dus gunstiger om de wand 
af te messen omdat <lit goedkoper is dan uitvlakken2

• Afmessen kost ongeveer 3-6 
Euro/m2 en uitvlakken ongeveer 10-20 Euro/m2

• 

2 Bron: W.H. van Dijk, hoofd afdeling bouwmethodieken, Ballast Nedam Speciale Projecten 
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1.4 Opbouw van het verslag 

Dit afstudeerproject heeft twee fases die ook in de opbouw van het verslag zijn terug 
te vinden, namelijk een onderzoeksfase en een ontwerpfase. In hoofdstuk 2 is de 

analyse van de vlakwisselingen weergegeven. De analyse bestaat uit een 

literatuuronderzoek en een onderzoek naar de oorzaken van de vlakwisselingen. Met 

de uitkomsten van hoofdstuk 2 is de doelstelling en de probleemstellig opgesteld in 
hoofdstuk 3. Tevens wordt hier omschreven hoe het antwoord op de probleemstelling 

ontworpen zal worden. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe het ontwerp van de 

oplossing is verlopen. Dit ontwerp bestaat uit het opstellen van een concrete 
doelstelling, uitgangspunten en een structuurontwerp. Het structuurontwerp is het 

concept dat technisch uitgewerkt moet worden. Dit gebeurt in hoofdstuk 5 waar de 
technische uitwerking is weergegeven. De volgende onderdelen zijn uitgewerkt: hoe 

de bekisting is opgebouwd, gepositioneerd, aangesloten en hoe het ontkisten 
plaatsvindt. Tot slot hoofdstuk 6 waarin de conclusies worden getrokken. Ook wordt 

in dit hoofdstuk het afstudeerproces en product geevalueerd. De uitkomst daarvan 
geeft enkele suggesties voor verder onderzoek. 
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2. Analyse van vlakwisselingen ter plaatse van stortnaden 

2.1 lnleiding 

De analyse van de vlakwisselingen bestaat uit een literatuuronderzoek, interviews en 
observaties. Op deze manier is geprobeerd een beeld te vormen hoe de 
vlakwisselingen ontstaan. Dus een onderzoek naar de oorzaken van het probleem. 
Bronnen van het literatuuronderzoek waren Nederlandse richtlijnen (Nen-normen), 
publicaties van brancheverenigingen zoals het Civieltechnisch Centrum Uitvoering 
Research en Regelgeving (CUR) , Studievereniging Uitvoering Betonconstructies 
(Stubeco) en de Vereniging Nederlandse Cement Industrie (ENCi) . 
Interviews zijn gehouden met twee werknemers van Doka, een bekistingspecialist 
van Ballast Nedam en de verschillende voormannen die werken op de klimkist. 
De observaties hebben plaats gevonden op de volgende projecten: "Fiftytwodegrees" 
te Nijmegen, "Vivaldi" te Amsterdam, "Galgenwhert" te Utrecht en "The Red Apple" 
te Rotterdam. De hoogte van deze gebouwen varieert van 80 t/m r30 meter. Alle 
projecten hebben een betonnen kem die wordt gemaakt met een klimbekisting van 
het fabrikaat Doka. Bij al de projecten komen de vlakwisselingen ter plaatse van de 
stortnaad voor. 

2.2 Literatuuronderzoek naar vlakwisselingen 

Bij het zoeken naar informatie over "vlakwisselingen" is niet op deze term gezocht. 
Zoekmachines herkennen dit woord niet, omdat het nogal specifiek is. Daarom is er 
gezocht naar "stortnaden" en "vlakheid" omdat dit aanverwante onderwerpen zijn. 
Andere redenen zijn dat vlakwisselingen veel voorkomen ter plaatse van stortnaden 
en dat er in de literatuur ook genoeg informatie is te vinden over de vlakheid van 
betonwanden. 

De "NEN 6722 "Voorschriften Beton Uitvoering" is in het kader van dit afstuderen 
een belangrijke norm omdat die informatie geeft over de esthetische eisen die 
worden gesteld aan de drie verschillende betonklassen. Onderscheiden worden de 
klassen A (de standaardklasse), B (klasse met bijzondere esthetische eisen aan het 
betonoppervlak) en C (een klasse zonder esthetische eisen) . In de norm staan geen 
concrete eisen of afmetingen van de toegestane onvlakheden, deze zijn uitgewerkt in 
"CUR-Aanbeveling 100 - Schoon heton". In tabel r (zie bijlage A) staat over de 
aftekening van stortnaden en stortonderbrekingen: 

Klassa A: 
Klasse 81: 

Klasse B2: 

geen bijzondere eisen 
niet acceptabel 
niet acceptabel 
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Klasse BI is van toepassing voor m het werk gestort beton en klasse B2 voor 
geprefabriceerd beton. 

Aftekeningen van stortnaden zijn volgens de eis niet acceptabel. Dit betekent dat ook 
een vlakwisseling van enkele millimeters niet is toegestaan. De tabel is niet duidelijk 

genoeg of deze eis geldt voor stortnaden en/of stortonderbrekingen3• Om dit helder te 
krijgen is contact opgenomen met de secretaris van de commissie die de CUR-rno 
heeft opgesteld (ir. C.A. van der Steen). Hij zegt <lat het eigenlijk onmogelijk is om 
aftekening van stortnaden en stortonderbrekingen te voorkomen. Van hem mogen 
voor de vlakheid van stortnoden en -onderbrekingen dezelfde eisen gesteld warden 
als voor de plaatnaden of elementnaden. 
Dit is natuurlijk een onbevredigend antwoord. De commissie die <lit rapport heeft 
opgesteld geeft enerzijds aan dat aftekening niet acceptabel is. Maar omdat 
onzichtbare stortnaden en -onderbrekingen en dus ook vlakwisselingen niet 
gerealiseerd kunnen warden geeft hij willekeurig dezelfde eis die ook is gesteld aan 
plaatnaden en elementnaden. 

Het "handboek uitvoering betonwerken" van Stubeco g~eft in hoofdstuk 9 de 
oorzaken van een slechte aansluiting van de bekisting op het beton. Deze zijn een 
onjuiste maatvoering van de kim, een slechte uitvoering van het opstortbeton, de 
bekisting onvoldoende gecentreerd en onderste centering te hoog. Hier worden al 
enkele achterliggende oorzaken gegeven van het probleem. 

"Studierapport C 07-2 - Stortnaden" heeft een belangrijke passage over stortnaden in 
schoon betonwerk. Volgens de opstellers van het rapport is de positie van de onderste 
centerpen van groat belang om lekkage tussen bekisting en beton tegen te gaan. Als 
de lekkage minimaal is clan is bekisting voldoende stevig tegen het beton 
aangeklemd. Dit betekent een minimale vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad. 

"De Betoniek" is een voorlichtingsblad op het gebied van betontechnologie en wordt 
uitgegeven door de ENCi. In mei 2002 was het onderwerp "de perfecte stortnaad" 
Er is vooral aandacht voor constructieve aspecten en de aanhechting van de nieuwe 
betonspecie op het oude beton. Over de vlakheid van stortnaden staat maar een 
opmerking: Het maken van vlakke stortnaden voor schoon beton is praktisch onmogelijk. 
Theoretisch gezien hebben de schrijvers gelijk. Een vlakwisseling van o millimeter 
kan niet. De betonwanden zullen nooit precies even dik zijn en precies boven elkaar 
liggen. Maar het is wel mogelijk de vlakwisseling te minimaliseren tot een 
acceptabele waarde. En hoe dit bereikt kan warden, wordt niet beschreven. 

3 De geplande stortnaad is vooraf vastgelegd op een bepaalde plaats (bijvoorbeeld ter plaatse van de vloer). Een 
stortonderbreking ontstaat als er te Jang wordt gewacht met het storten van de volgende laag. De voorafgaande laag is 
dan al gedeeltelijk uitgehard. Deze onderbreking blijft dan altijd zichtbaar (een wand wordt gestort in meerdere lagen, 
vanwege de betonspeciedruk). 
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2.3 lnvloedsfactoren op het fenomeen vlakwisselingen 

Uit de observaties, interviews en het literatuuronderzoek zijn 34 factoren naar voren 
gekomen die van invloed zijn op de grootte van de vlakwisseling ter plaatse van de 
stortnaad. Allereerst zijn deze invloedsfactoren geordend in de categorieen methode, 
mens, materkcl en materiaal. Deze indeling is gekozen omdat elke invloedsfactor wel 
betrekking heeft op een van deze vier categorieen. Met andere woorden: het 
verschijnsel wordt beinvloed door menselijk handelen, de methode van werken, het 
gebruikte materieel en de gebruikte materialen. Daarnaast zijn de factoren ook 
geordend in de drie categorieen ontwerp, productie en uitvoering. Met deze indeling 
wordt duidelijk wanneer de invloedsfactor optreedt in het totale proces. 

lnvloedsfactoren in de categorie methode: 
Verschillende factoren die te maken hebben met de methode van werken kunnen van 
invloed zijn op de vlakwisseling. Zo zijn de werkomstandigbeden van invloed op de 
motivatie van de mens. De motivatie van de mens beeft een grate invloed op de wijze 
waarop bet beton wordt uitgevoerd (netjes, slordig). Het bijsturen van de klimkist is 
van invloed op de stand van de bekisting wat weer invloed beeft op de aansluiting 
tussen de bekisting en bet beton. De storthoogte van bet beton en de stortsnelheid 
hebben invloed op de grootte van de dynamische belasting en de positie van de 
bekisting tijdens bet storten. Verschillende eigenschappen van de bekisting zoals 
YQIIIl en hoog:te hebben invloed op de betondruk. De betondruk is van invloed op het 
in positie blijven van de bekisting tijdens bet storten. De beschikbare werkmimte op 
de kist heeft indirect invloed op de kwaliteit van bet geleverde werk. Verder kan bet 
ontwerp van de klimkist de werklieden dwingen tot een bepaalde metbode van 
werken die niet optimaal is. Bijvoorbeeld het ongecontroleerd sluiten van de sluitkist. 
Daardoor is het mogelijk <lat de bekisting vooraf niet goed tegen het oude beton is 
gepositioneerd. 

Invloedsfactoren in de categorie mens: 

De mens heeft op verschillende manieren invloed op de vlakwisseling ter plaatse van 
de stortnaad. Zo is de uitvoerings:wijze bepalend voor de kwaliteit van het 
gerealiseerde beton. Indien er niet wordt gewerkt volgens de voorscbriften van de 
leverancier, kan de kwaliteit van de vlakheid verslechteren. Bijvoorbeeld als de 
bekisting niet wordt scboongemaakt, de bekisting niet goed wordt aangesloten, 
centerpennen onvoldoende worden aangedraaid of juist te strak aangedraaid. Het 
gevolg is een slechte aansluiting tussen bekisting en beton. Een verkeerde 
uitvoeringswijze wordt beinvloed door de mate van kennis, ervaring en instelling van 
de bouwvakker. Ook is de aansturing van bet personeel van invloed op een juiste 
uitvoeringswijze. Verder is de lengte van trillen van invloed op de oppervlaktekwaliteit 
van het beton wat indirect weer van invloed is op de aansluiting tussen bekisting en 
beton. De ~ van de bekisting is afhankelijk van de maatvoering die wordt 
uitgevoerd door de maatvoerder. 



Invloedsfactoren in de categorie materieel: 
Ook het gebruikte materieel is van invloed op de vlakwisseling ter plaatse van de 
stortnaad. Zo zorgt een repeterend gebruik van de bekisting <lat de bekisting vervormt 
en <lit heeft weer invloed op de aansluiting tussen bekisting en beton. Wat nog een 
belangrijke invloedsfactor is op de aansluiting tussen bekisting en beton is de 
kwaliteit van de bekistingplaat. Deze kwaliteit wordt bepaald door de mate van 
vochtabsorptie. de mate van vervuiling en beschadiging. Bij veel opname van vocht 
zet de bekistingplaat uit, zodat er passingproblemen kunnen optreden. De vervuiling 
wordt veroorzaakt door de weersomstandigheden, het olien van de bekistingplaat en 
het niet goed schoonmaken van de bekisting. Maar ook de stijfheid van de bekisting 
is van invloed op het hand.haven van de positie van de bekisting tijdens het storten. 
Deze stijfheid is weer van invloed op de doorsnede van de kist aan de onder- en 
bovenzijde. Deze doorsnede tussen onderkant en bovenkant kan nooit gelijk zijn. Dit 
zorgt voor afwijkingen in de betonwanden, voor passingproblemen en forceren van 
de bekisting. 

Invloedsfactoren in de categorie materiaal: 
Diverse materiaaleigenschappen hebben invloed op de vlakwisseling ter plaatse van 
de stortnaad. Als eerste moet de betonspecie die wordt gebruikt moet voldoende 
verwerkbaar zijn. Dit betekent <lat de betonspecie voldoende vloeibaar moet zijn om 
een goede verdichting te garanderen. Indien de betonspecie te vloeibaar is heeft <lit 
een nadelig effect, namelijk het lekken van de betonspecie. Uiteindelijk zorgt een 
slechte verwerkbaarheid van het beton voor een slechte oppervlaktekwaliteit van het 
beton. Ook maatafwijkingen in de gebruikte materialen zijn van invloed op de 
oppervlaktekwaliteit van het beton. Grote maatafwijkingen zorgen voor ruwheid of 
QilY]akheid van het beton. Ruwheid en onvlakheid maken een goede aansluiting 
tussen bekisting en beton moeilijker. Verder is het volurnegewicht van het beton van 
invloed op de zijdelingse betondruk. Indien deze betondruk te hoog is kan de positie 
van de bekisting tijdens het storten niet gehandhaafd blijven. De wapeningstaven 
hebben invloed op het positioneren van de bekisting. Scheefstand van de wapening 
heeft invloed op het positioneren van de bekisting en dus indirect op de aansluiting 
tussen bekisting en beton. 

In het figuur op de volgende pagina wordt aangegeven welke factoren van invloed 
zijn op de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad. De hoofdfactoren zijn methode, 
mens, materieel en materiaal die bestaan uit ta! van subfactoren zoals hierboven 
beschreven. 
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Tabel 1: een overzicht van de invloedsfactoren ondergebracht in de verschillende categorieen. 

In bijlage D is een overzicht en verdere beschrijving weergegeven van de 

invloedsfactoren. Uit bovenstaande tabel kunnen de eerste conclusies worden 
getrokken: 

1. De mens heeft vooral tijdens de uitvoeringsfase invloed op de vlakwisseling ter 
plaatse van de stortnaad. 

2. Tijdens de productie van de klimbekisting zijn er maar twee factoren die van 
invloed zijn op de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad, namelijk de 
"maatvoering van de bekisting" en de "maatafwijkingen in de gebruikte 
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materialen". Tijdens de productiefase ontstaan dus relatief weinig factoren 

die invloed hebben op bet probleem. 
3. De meeste invloedsfactoren treden op tijdens de uitvoeringsfase. Tijdens de 

uitvoeringsfase is dus de kans groat dat diverse invloeden zorgen voor een 
vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad. 

2.4 Oorzaken van de vlakwisselingen 

Nu duidelijk is welke factoren van invloed zijn op vlakwisselingen, is de volgende stap 

in de analyse bet vast te stellen van de oorzaken. De oorzaken van bet probleem :le 
veel vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad". Een groat aantal oorzaken is af te 

leiden van de invloedsfactoren. Bijvoorbeeld: de invloedsfactor "kwaliteit 
bekistingplaat" wordt de oorzaak "slechte kwaliteit bekistingplaat". Andere dieper 
liggende oorzaken kunnen warden achterhaald door elke de vraag te stellen waarom 
is dat zo? Bijvoorbeeld: waarom is de kwaliteit van de bekistingplaat zo slecht? Een 

van de nieuw gevonden oorzaken is dan: "beschadiging". Dit is de methode die door 
de Japanner Ishikawa is bedacht. 

Onderstaande tabel is een overzicht met alle oorzaken van de vlakwisseling die zijn 
gevonden met daarbij de bronvermelding. 

Nr Oorzaak Bron 

01 Slechte Kwaliteit bekistingplaat Cur-aanbeveling 100 

02 Vervuiling van de bekisting Cur-aanbev. 100, Bijlage G 

03 Vervorming van de klimkist Observatie 

04 Onvoldoende stijfheid van de bekisting Meting Galgenwhert 24-

01-07 

05 Verkeerde positie centerpennen Studierapport C 0 7 -2 -

Stortnaden 

06 Maatafwijking van de bekisting Peter van Hoof 

07 Verkeerde positie geven van de klimbekisting Cur-aanbeveling 100 

08 Te groat verschil tussen de onder- en Peter van Hoof 

bovenzijde van de klimbek. 

09 Te veel vochtabsorptie Cur-aanbeveling 100 

IO Forceren van de bekisting W. van Dijk 

II Te hoge Repetitiefactor Cur-aanbeveling 100 

12 Niet handhaven van de positie van de Observatie 

klim bekisting 

13 Te hoge kosten Peter van Hoof 

14 Verkeerde Uitvoeringswijze Observatie 

15 Verkeerde instelling personeel Observatie 

16 Verkeerd positioneren bekisting Peter van Hoof 

17 Verkeerde aansturing werklieden N.C.W. Baardman, Doka 



18 Te weinig kennis werklieden Observatie 

19 Te weinig ervaring werklieden Observatie 

20 Productiefout Rapport van Kins & van 
Vijven 

21 Niet goed schoonmaken van de bekisting Observatie 

22 Te veel aandraaien centerpennen W. van Dijk 

23 Te weinig aandraaien centerpennen W. van Dijk 

24 Te lang trillen Cur-aanbeveling roo 

25 Te kort trillen Cur-aanbeveling roo 

26 Te veel bekistingolie Observatie 

27 Beschadiging Observatie 

28 Slechte werkomstandigheden Observatie 

29 Te hoge stortsnelheid Rapport van Kins & van 
Vijven 

30 Te grate storthoogte Rapport van Kins & van 
Vijven 

31 Scheefstand van de bekisting Redenering F.C. van der 
Maas 

32 Te hoge dynamische belasting Redenering F.C. van der 
Maas 

33 Te weinig werkruimte W. van Dijk 

34 Verkeerd ontwerp W. van Dijk 

35 Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting N.C.W. Baardman, Doka 

36 Het verticaal afwijken (scheef gaan) van de Redenering F.C. van der 
kern Maas 

37 Te groat volumegewicht beton Rapport van Kins & van 
Vijven 

38 Slechte verwerkbaarheid van het beton Betoniek, mei 2002 

39 Ruwheid beton Observatie 

40 Onvlakheid beton Observatie 

41 Toleranties in gebruikte materialen N.C.W. Baardman, Doka 

42 Scheefstand wapening Hans Breevoort, Doka 

Tabel 2: gevonden oorzaken door middel observaties, literatuuronderzoek en het maken van een 
oorzaak/gevolg analyse volgens Ishikawa 

Omdat er veel verschillende oorzaken zijn, is het noodzakelijk om een verdeling 
hierin aan te brengen. Zo kunnen de volgende vragen gesteld warden: wat zijn 
directe en wat zijn indirecte oorzaken? Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste 
oorzaken? En welke oorzaken zijn van weinig belang? De hoofdoorzaak van de 
vlakwisseling is dat de bekisting niet goed aansluit op het al gerealiseerde beton. Dit 
kan ontstaan doordat de positie van de bekisting vooraf aan het storten niet goed is 
gegeven, of omdat de positie van de bekisting tijdens het storten niet gehandhaafd 

hliift. 



Verkeerde positie geven 
van de klimkist 

Niet hancflaven positie 
van de klimkist 

Ajbeelding 7: weergave van de meest directe oorzaken van de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaden 

Het yerkeerd positie geven van de klimkist beeft de volgende oorzaken: 

- Slechte kwaliteit van de bekistingplaat (oorzaak nr. or) 

- Te veel vervuiling bekisting (02) 

- Te veel vervorming van de klimkist (03) 
- Verschil in de doorsnede van de kist in onder- en bovenzijde (08) 

- Te veel aandraaien van de centerpennen (22) 

- Te weinig aandraaien van der centerpennen (23) 

- Te veel scheefstand van de bekisting (31) 

- Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting (35) 
- Te grote ruwbeid van bet beton (39) 
- Te grote onvlakheid van bet beton (40) 

- Te veel scbeefstand van de wapening (42) 

Slechte kwaliteit van de bekistingplaat ( 01) 

Als er gewerkt wordt met een slecbte kwaliteit van de bekistingplaat kan bet 
voorkomen dat een goede aansluiting tussen bekisting en beton moeilijk is te maken. 
De slechte kwaliteit van de bekistingplaat wordt veroorzaakt door een verkeerd 
gebruikt materiaal, vervuiling, bescbadiging en vochtabsorptie. 



Ajbeelding 14: de zijden van de binnenkist waar het personeel op staat, zijn niet goed schoon te maken en te 
alien. 

Te veel vervuiling bekisting ( 02) 

Door vervuiling van de bekisting zal de aansluiting tussen bekisting en beton niet 
optimaal zijn. Wel is het zo dat de bekisting wordt schoongemaakt behalve ter plaatse 
van kleine ruimtes omdat het hier niet mogelijk is. Hier is dus een grotere kans op 
vervuiling. Verder kan te veel bekistingolie zorgen voor te veel vervuiling van de 
bekisting. 

Ajbeelding 1y te veel vervuiling van de bekisting 

Te veel vervorming van de klimkist ( 03) 
Gedurende het proces zal de bekisting steeds meer vervormen. Ook zal in 
bijvoorbeeld de hoeken altijd vervorming plaats vinden, vanwege passingproblemen. 
Uit de metingen is ook gebleken dat in de hoeken de vlakwisseling het grootste is. 
Ook bij het ontkisten vindt vervorming plaats. Oorzaken van het vervormen zijn de 
hoge repetitiefactor van de bekisting, beschacligingen, onvoldoende stijfheid van de 
bekisting en het forceren van de bekisting. 
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Ajbeelding 11: in de hoeken is de vlakwisseling het grootst omdat 
hier de bekisting niet vonnvast is (bovenaanzicht) 

Verschil in de doorsnede van de kist in onder- en bovenzijde ( 08) 
Omdat de bovenzijde van de kist nooit precies dezelfde doorsnede kan hebben als de 
onderzijde, zal <lit er toe leiden <lat de bekisting niet goed zal aansluiten op het beton. 
Ter plaatse van de hoeken zal <lit effect groter zijn dan in het platte vlak. De reden is 
<lat in platte vlak de bekisting met behulp van centerpennen aangedraaid kan worden. 
In de hoeken zal de kist alleen door middel van forceren op de juiste positie gebracht 
kunnen worden. Door onvoldoende stijfheid en grote maatafwijkingen wordt het 
verschil in doorsnede groter. 

:..-... 
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Ajbeelding 12: verschil in de doorsnede van de kist zorgt ook voor een vlakwisseling 

Te veel aandraaien van de centerpennen (22) 
Met het te veel aandraaien van de centerpennen wordt bedoeld: zoveel kracht 
uitoefenen <lat de afstandhouder vervormt. De krachten die uitgeoefend worden op de 
centerpennen liggen tussen de 30 en 40 kN. Uit proeven (gemeten door T. Kaizer, 
BAM) blijkt <lat de afstandhouders dan 2,3 en 3>4 mm te vervormen. Dit betekent <lat 
de wand aan de bovenzijde kleiner kan zijn dan de ontwerpmaat. Het gevolg is <lat bij 
de daaropvolgende stort de bekisting niet goed op het al gerealiseerde beton kan 
worden aangesloten. Achterliggende oorzaken zijn de slechte instelling van het 
personeel door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Maar ook ervaring, kennis 
en aansturing van de werklieden spelen hierin een rol. 
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Ajbeelding 10: het resultaat van het te veel aandraaien van de centerpennen. 
Bij de volgende stort is er geen aansluiting tussen bekisting en beton. 

Te weinig aandraaien van de centerpennen (23) 
Indien de centerpennen te weinig warden aangedraaid zal de bekisting niet goed 
aansluiten op het al gerealiseerde beton. Dat de centerpennen te weinig warden 
aangedraaid, kan veroorzaakt warden door de slechte instelling van het personeel, 
onvoldoende kennis, ervaring en aansturing van de werklieden. En door te weinig 
werkruimte kan het moeilijk zijn de centerpennen voldoende vast te draaien. 

Te veel scheefstand van de bekisting (31) 

Door het bijsturen van de klimkist zal de kist niet helemaal verticaal komen te staan. 
Door scheefstand ontstaat er onderaan een kleine opening tussen bekisting en beton. 
Overige oorzaken kunnen zijn: verkeerde maatvoering van de bekisting en een 
verkeerde uitvoeringswijze van de werklieden. 

x 

x(mm) y(mm) 

5 o.z 
10 0.4 
15 0.6 
Z<J 0.8 

25 1.o 

Ajbeelding 9: Scheefstand van de bekisting 

Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting (35) 
Doordat de sluitkist zonder goede controle wordt gesloten blijft er vaak een opening 
tussen het al gerealiseerde beton en de bekisting. Dit ongecontroleerde sluiten ligt 

aan het systeem. Er is geen ruimte en mogelijkheid om de aansluiting achteraf te 
controleren. 
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Ajbeelding 8: Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 

Te grate ruwheid van het betan (39) 
Doordat het al gerealiseerde beton te ruw is, wordt de aansluiting tussen beton en 
bekisting bij de volgende stortlaag moeilijker. Onvlakheden in het beton worden 
veroorzaakt door vervuiling van de bekisting, onvoldoende stijfheid van de bekisting, 
slechte kwaliteit van de bekistingplaat, slechte verwerkbaarheid van het beton, te lang 
of te kort trillen en beschadigingen. 

opening 

Ajbeelding 1r ruwheden in het bet.on ~orgen voor slechte aansluiting 

Te grate onvlakheid van het betan (40) 
Doordat het al gerealiseerde beton onvlak is, wordt de aansluiting tussen beton en 
bekisting bij de volgende stortlaag moeilijker. Onvlakheden in het beton worden 
veroorzaakt door vervuiling van de bekisting, onvoldoende stijfheid van de bekisting, 
slechte kwaliteit van de bekistingplaat, het niet goed aansluiten van de bekisting, 
slechte verwerkbaarheid van het beton en beschadigingen. 



opening 

Ajbeelding 16: onvlakheden in het beton zorgen voor slechte aansluiting 

Te veel scheefstand van de wapening (42) 
Door scheefstand van de wapening kan het zo zijn dat de aansluiting tussen beton en 
bekisting wordt verhinderd. De scheve wapening wordt veraorzaakt door een 
verkeerde uitvoeringswijze, onvoldoende contrale en grate hoeveelheden wapening in 
de wand. 

vert. balken -

bekistingplaal 

wapening -++-_..._ 
afslandhouder 

Ajbeelding 1 s: door de scheefstand van de wapening kan er een grate opening ontstaan 

Het niet handhaven van de positie van de klirnkist heeft de volgende oorzaken: 

- Onvoldoende stijfheid van de bekisting (04) 

- Verkeerde positie van de centerpennen (05) 

- Te weinig aandraaien van de centerpennen (23) 

Onvoldoende stijfheid van de bekisting 
Door onvoldoende stijfheid van de bekisting en de grate betondruk zal de bekisting 
tijdens het storten verplaatsen. 



Ajbeelding 18: onvoldoende stijfheid van de bekisting 

Verkeerde positie van de centerpennen (05) 
Doordat de centerpennen minimaal 40 cm vanaf de onderzijde van de bekisting 
zitten, is de onderzijde van de bekisting constructief zwak. Daardoor kan de kist 
tijdens het storten bewegen. De verkeerde positie van de centerpennen wordt 
veroorzaakt de het verkeerde ontwerp van de klimbekisting. 

~1 

Ajbeelding 20: verkeerde positie van de centerpennen 

Te weinig aandraaien van de centerpennen (23) 

Zie ook pagina 2r. Als de centerpennen onvoldoende zijn aangedraaid zal de 
bekisting tijdens het storten gaan verplaatsen. 

Ajbeelding 19: te weinig aandraaien van de centerpennen 



Deze oorzaken van de vlakwisseling weergegeven in een diagram geeft het volgende 
resultaat: 

Verkeerde positie geven 
van de klimkist 

Teveelversd'lil in de 
doorsnede van de bekisting 

Te veel vervoming 
van de bekisting ~-----to\ 

Te veel scheefstand 
van de bekisting -----

Te veel a andraaien 

Te veel sdleefstand 
van de wapening 

Slecllte kwalrteit 
bekistingplaat 

Te veel veMJiling 
van de bekisting 

Te veel onvla~eid in het 
al gerealiseerde beton 

Te veel ruwtieid in het 
al gereallseerde beton 

van de centerpennen ____ _ 

Teweinlg 
aandraaien 
centerpem 

Ver1<eerde positie 
centerpennen ____ _..,, 

Niel handhaven positie 
van de klimkist 

Afbeelding 21: oorzaakjgevolg diagram van het probleem 

Teveel beweging · 
tijdens hel storten 

In bovenstaand diagram is te zien wat de 2 hoofdtakken zijn met daarop aangesloten 
de r3 verschillende directe oorzaken. De overige van de 42 oorzaken warden weer 
aangesloten op de takken van de r3 directe oorzaken. Dit geeft een uitgebreid 
oorzaak/gevolg diagram <lat is te zien in Bijlage F. De indirecte oorzaken warden niet 
verder toelicht, omdat deze allemaal terug te vinden zijn als invloedsfactor in Bijlage 
D. 
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2.5 Onderlinge samenhang tussen de oorzaken van de vlakwisselingen 

In de vorige paragraaf is te zien hoe de oorzaken invloed hebben op het probleem. 
Wat niet zichtbaar is, is of de oorzaken elkaar onderling ook nog beinvloeden. En dit 
is wel het geval, zoals is gebleken uit de observaties. Om er achter te komen hoe de 
onderlinge samenhang is tussen de oorzaken van de vlakwisseling is een matrix 

gemaakt. Zowel langs de horizontale als verticale as zijn de oorzaken uitgezet. 
Horizontaal als oorzaak en verticaal als gevolg. Door bij elke oorzaak de vraag te 
stellen of deze ook van invloed is op een andere oorzaak wordt de relatie duidelijk. 
Indien er een relatie bestaat wordt dit vermeld met het nummer r. Door alle enen op 
tellen wordt zichtbaar welke oorzaken grotere invloed hebben dan andere oorzaken. 
Omdat deze matrix te groot is om weer te geven in dit verslag is de matrix afgebeeld 
in bijlage G. Vervolgens client de matrix client als basis voor de stroom-analyse kaart 
die is afgebeeld in bijlage H. Dit is een grafische weergave van de matrix. Door 
middel van lijnen worden de relaties weergegeven tussen de oorzaken. Hierdoor 
wordt snel duidelijk wat basale oorzaken, syrnptomen en hoofdproblemen zijn en ook 
wat het ultieme gevolg hiervan is4. 

Uit de oorzaak/gevolg matrix en de stroom-analyse kaart zijn de volgende conclusies 
te trek.ken: 

r. De oorzaak "vlakwisseling ter plaatse van de stortnaden" is het ultieme gevolg. 

2. De oorzaken "verkeerd positie geven van de bekisting" en "niet handhaven 
van de positie van de bekisting" zijn de directe oorzaken van het ultieme 

gevolg. 

3. De oorzaken "forceren van de bekisting", "onvlakheid van het beton" en 
"ruwheid van het beton" zijn symptomen. 

4. De hoofdproblemen zijn: "verkeerde uitvoeringswijze", "verkeerde instelling 
personeel", "verkeerde aansturing personeel", "onvoldoende kennis 

personeel", "onvoldoende ervaring personeel" en "verkeerd ontwerp". 

5. De basale oorzaken zijn: "onvoldoende kennis personeel", "onvoldoende 
ervaring personeel", "verkeerd ontwerp", "te hoge repetitiefactor", "te groot 
volumegewicht beton", "slechte verwerkbaarheid beton", "toleranties gebruikt 
materiaal". 

• - Basale oorzaken zijn oorzaken die geen inkomende relatie meer hebben. De basale oorzaken staan bovenaan de 
stroom-analyse kaart. Indien deze worden verholpen, is theoretisch het probleem opgelosl 
- Symptom en hebben veel achterliggende oorzaken en zijn over het algemeen relatief snel te ontdekken. 
- Hoofdproblemen zijn meer dan 5 keer de oorzaak van een ander probleem. 
- Alie oorzaken leiden tot het ultieme gevolg. 
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6. De oorzaken zijn voor: 
- 23% materieeltechnische oorzaken 
- 47% oorzaken door menselijk handelen 
- 22% oorzaken door toepassing van een bepaalde methode 
- 9% materiaaltechnische oorzaken 

7. De directe oorzaken (ook genoemd in paragraaf 7.3) zijn voor: 
- 46% materieeltechnische oorzaken 
- 15% oorzaken door menselijk handelen 
- 15% oorzaken door toepassing van een bepaalde methode 
- 23% materiaaltechnische oorzaken 

Methode 

22% 

Materiaal 

8% 

Mens 
47% 

Materieel 

23% 

Ajbeelding 22: de verhouding tussen hct aantal oorzaken in 
de vier categorieen materieel, mens, methode en materiaal 

De laatste stap van de analyse is om vast te stellen welke oorzaken nu het zwaarste 
"wegen". Onderscheiden warden de ba.sak oorzaken en de directe oorzaken. Zoals 

gezegd staan de basale oorzaken aan de top van de stroom-analyse kaart en hebben de 
directe oorzaken rechtstreeks invloed op de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad. 

Basale oorzaken 
Het ultieme gevolg "vlakwisseling ter plaatse van de stortnaden" is verholpen als de 
basale oorzaken warden opgelost. Maar <lat vraagt om een verdere analyse van de 
basale oorzaken. De basale oorzaken zijn: 

I. verkeerd ontwerp (methode) 
2. onvoldoende kennis personeel (mens) 

3. onvoldoende ervaring personeel (mens) 



4. te hoge repetitiefactor (materieel) 
5. te groot volumegewicht beton (materiaal) 
6. slechte verwerkbaarheid beton (materiaal) 
7. maatafwijkingen gebruikt materiaal (materiaal) 

STROOM-ANAL YSE SCHEMA 
BIJLAGE H 

MOE MEERVOUOIGE RELA TIES TUSSEN DE VER SCHILL.ENCE OIRECTE EN INDIRECTE OORZAKEN VAA HET PROBLE.EM" 

METHODE MENS MATERIEEL MATERIAAL 

2. 4. 5. 

7. 

1. 

Ajbeelding 2y de basale oorzaken 

Een basale oorzaak is niet op te lossen. Een "te hoge repetitiefactor" is inherent aan 
de techniek. Een klimkist wordt alleen ingezet indien er een aantal keer dezelfde 
wanden gestort moeten worden. 
De basale oorzaken in de categorie mens zijn redelijk eenvoudig op te lossen: een 
ploeg van werklieden inzetten met voldoende kennis en ervaring van de klimkist. In 
het kader van <lit onderzoek zou een aanbeveling of rapport geschreven kunnen 
worden welk niveau van kennis en ervaring deze werklieden moeten hebben. Dit zou 
ook een randvoorwaarde kunnen zijn als in een andere richting een oplossing wordt 
gezocht (bijvoorbeeld: oplossing X zou het probleem kunnen voorkomen, indien de 
werklieden een bepaald kennis- en ervaringsniveau hebben). 
De drie basale oorzaken in de categorie materiaal ("te groot volumegewicht beton", 
"slechte verwerkbaarheid van het beton" en "maatafwijkingen in het gebruikte 
materiaal") zijn relatief eenvoudig op te lossen. Te groot volumegewicht beton wil 
zeggen <lat er tijdens het ontwerp gerekend is met een te laag volurnegewicht. Men 
weet in de ontwerpfase nog niet precies welk volurnegewicht er aangenomen moet 
worden. Een oplossing is om tijdens de berekening uit te gaan van het maximale 
volumegewicht. De oorzaak "slechte verwerkbaarheid van het beton" komt door een 
foute bestelling van de aannemer of een foute levering van de betonfabriek. Een 
oplossing van deze oorzaak zou zijn om de plasticiteit van het beton vast te leggen en 
te controleren voor de stort. Het voorkomen van maatafwijkingen in de gebruikte 
materialen kan door een betere controle tijdens de productie van de klimbekisting. 
Uiteindelijk blijft een basale oorzaak over en <lat is "verkeerd ontwerp". Dit is een 
probleem <lat veel gevolgen heeft. Negen keer is <lit een oorzaak van een ander 
probleem. Naast de basale oorzaken "onvoldoende kennis personeel" en 



"onvoldoende ervaring personeel" is dit de basale oorzaak met de meeste invloed. Het 
ontwerp van de klimkist zou zodanig aangepast moeten worden dat de positie van de 
bekisting goed wordt gegeven en gehouden. 

Tot slot is ook duidelijk dat er drie basale oorzaken met relatief veel uitgangen. Dat 
zijn: "weinig ervaring medewerker" (IO), "weinig kennis medewerker" (IO) en 
"verkeerd ontwerp" (9). Dit zijn clan ook de basale oorzaken met de meeste invloed. 

Directe oorzaken 
De directe oorzaken zijn van grote invloed op de "vlakwisseling ter plaatse van de 
stortnaad". De directe oorzaken zijn: 
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O Symptcom : 

• Hoofd probleem I 

O Directe oorzaken I 
• Ullieme gevclg : 

- Bundeling van relalies I 

Ajbeelding 24: de directe oorzaken 

I. Ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
2. Te veel scheefstand van de bekisting 
3. Te veel aandraaien van de centerpennen 
4. Te weinig aandraaien van de centerpennen 
5. Te veel vervorming van de bekisting 
6. Te veel verschil in de doorsnede van de bekisting 
7. Te veel vervuiling van de bekisting 
8. Slechte kwaliteit van de bekistingplaat 
9. Verkeerde positie van de centerpennen 
IO. Te veel scheefstand van de wapening 
n. Onvlakheid van het beton 
12. Ruwheid van het beton 
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Wat betreft de invloed van de directe oorzaken op de vlakwisseling moet onderscheid 
gemaakt worden. Om een voorbeeld te geven: het probleem van "te weinig 
aandraaien van de centerpennen" wordt zodanig afgebeeld dat het dezelfde invloed 
lijkt te hebben als bijvoorbeeld het probleem "stand bekisting" (zie afbeelding x). 
Maar het te weinig aandraaien van de centerpennen komt in de praktijk vrijwel niet 
voor. Elke centerpen wordt vastgeslagen met behulp van een hamer. Als een 
centerpen niet goed wordt vastgeslagen zou de kist "springen" en dit gebeurt zelden. 

Om de oorzaken te "wegen" wordt er gekeken naar twee factoren: 
I. de kans dat het probleem voorkomt 
2. het effect van het probleem 

Als achtergrond van deze gedachte is de formule gebruikt die ook voor de bepaling 
van risico geldt: kans x effect = risico. Door de factoren kans en effect met elkaar te 
vermenigvuldigen wordt een indeling gemaakt. De schaalverdeling loopt bij beide 
factoren van 1-+ Bijvoorbeeld een probleem <lat vaak voorkomt krijgt een 4 voor 
"kans". Een probleem dat weinig gevolg heeft voor de aansluiting van de kist krijgt 
een I voor "effect". Voor onderbouwing van de cijfers zie bijlage I. Uiteindelijk 
worden de directe oorzaken ingedeeld in de volgende categorieen: 

I. Zeer weinig invloed (1-4 punten) 
2. Weinig invloed (5-8 punten) 
3- Vee! invloed (9-12 punten) 
4. Zeer veel invloed (13-16 pun ten) 

Directe oorzaak Kans Effect Risico 

I. Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 4 4 16 
· 2 . De schee-fstan<l~ari-<le-bekisting _____________ - --- 1- - -l----2----- ------·-;:-----

·3-:-Te veelaanCkaaienva_n_deCellterpennen _________ ---·-·4·--- _ _ 2 ___ --·-3---
4 _- Te wefnig aandiaaien van der centerpennen- ·-- ---------i-·- --_ _ 4_____ 4 
··_s.-vervorming ~an de klimkist --- ---4---~-3-··-- - ·---12 _ _ , 

··6. Verschifin-de doorsnede ~n de kist (onder- en 4 ----·--4-----1----~-

bovenzijde) 
1--

7
. veMilldebekiStifi"i -- ------ ------------·-·4-- - - 3··-----1--1z-----

____ ---- ------ ----- ·-
8. Slechte kwaliteit van de bekistingplaat 3 4 12 

9. Beweging tijdens het storten 4 2 8 
IQ.I)esalee-fStand van de W·--a-pe_n_i_n_g- - -·-·-·---- _ ___ I ____ - - -4 ------___ 4 ____ _ 

11. Onvlakheid van het-beton --1---. -4-- - -----;- --- ·---3 --
12. Ruwheid van het beton 

.. -----------t---- 4--- --2----~---3----

Tabel 3: de weging van de oorzaken wordt bepaald door de kans en de grootte. 
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De indeling ziet er dan als volgt uit: 

Zeer weinig Weinig invloed Veel invloed Zeer veel invloed 
invloed 

De scheefstand van Te veel aandraaien Vervorming van de Het 
de bekisting van de klimkist ongecontroleerd 

centerpennen sluiten bekisting 

Te weinig Onvlakheid van het Vervuilde bekisting Verschil in de 
aandraaien van der beton doorsnede van de 

centerpennen kist 

De scheefstand van Ruwheid van het Slechte kwaliteit 
de wapening beton van de 

bekistingplaat 
Beweging tijdens 

het storten 

Tabet 4: een overzicht welke directe oorzaken van veel en welke van weinig invloed zijn. 

Een andere manier zou zijn om alle directe oorzaken tegen elkaar uit te zetten in een 
matrix. Daama worden de oorzaken vergeleken op belangrijkheid. Hierdoor ontstaat 
ook een verdeling. Toch zal bij deze afweging ook altijd mee spelen wat de kans is <lat 
de oorzaak voorkomt en wat het effect er van zou zijn. Dus in het hoofd wordt 
dezelfde afweging gemaakt maar het wordt op een andere manier verwerkt en 
weergegeven. 

2.6 Conclusie van de analysefase 

De algemene conclusie is <lat de vlakwisseling ontstaat omdat de bekisting 
voorafgaand aan het storten niet de goede positie wordt gegeven en tijdens het storten 
de positie niet gehandhaafd blijft. Dit heeft weer veel verschillende oorzaken die het 
gevolg zijn van menselijk handelen, de methode van werken, het gebruikte systeem 
(rnaterieel) en het gebruikte materiaal. Het is onmogelijk om precies te kunnen 
zeggen welke oorzaak nu maatgevend is. Hoogstens kan een globale indeling worden 

gemaakt (zie vorige paragraaf 2.5). Aan de hand van deze indeling kunnen de 
volgende vragen beantwoord worden: 

1. Welke directe oorzaken hebben het meeste invloed op het ontstaan van een 
vlakwisseling 

- Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
- Vervorming van de klimkist 
- Vervuilde bekisting 
- Slechte kwaliteit van de bekistingplaat 
- Beweging tijdens het storten 
- Verschil in de doorsnede van de kist 
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2. Welke basale oorzaken. hebben. het meeste in.vloed op het on.tstaan. van. een. 
vlakwisselin.g 

- verkeerd ontwerp van de bekisting 
- onvoldoende ervaring personeel 
- onvoldoende kennis personeel 

Duidelijk is geworden dat het huidige bekistingsysteem niet voldoet. Met het nu 
gebruikte bekistingsysteem en deze methode van werken is de vlakwisseling bijna 
niet te voorkomen. Daarom zal in de tweede fase van het afstuderen geprobeerd 
warden door de aanpassing van systeem, maar ook eventueel een aanpassing in de 
methode van werken het probleem op te lossen. Belangrijkste aandachtspunten 
daarbij zijn dat de bekisting aan de onderzijde goed wordt aangesloten op het beton, 
aan de bovenzijde zo goed mogelijk gepositioneerd en dat tijdens het storten de 
bekisting gefixeerd blijft. 
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3. Probleemstelling en ontwerpplan 

3.1 Doelstelling en probleemstelling 

Uit de analyse is gebleken wat de oorzaken zijn van de vlakwisseling ter plaatse van 
de stortnaad. Het uiteindelijke doel van dit afstudeerproject is niet om de oorzaken te 
achterbalen maar om een oplossing te bedenken voor bet ongewenste verscbijnsel 
van vlakwisseling tussen twee betonwanden. Dit doel is geformuleerd in 
onderstaande doelstelling: 

"Het verminderen van de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad in de trappenhuizen 
van een betonnen kern gemaakt met een klimbekisting tot 1 mm." 

De probleemstelling die bieruit voortkomt is: 

"Hoe kan de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad in de trappenhuizen van een 
betonnen kern gemaakt met een klimbekisting teruggebracht warden tot maximaal 1 mm?" 

Om bier een antwoord op te kunnen geven moeten 4 onderzoeksvragen worden 
beantwoord: 

1. Hoe kan de onderzijde van de bekisting zo goed mogelijk worden aangesloten op het 
beton? 

2. Hoe kan de onderzijde van de bekisting zo goed mogelij1c ge.fixeerd blijven? 
3. Hoe kan de bovenzijde van de bekisting zo goed mogelijk worden gepositioneerd? 
4. Hoe kan de bovenzijde van de bekisting zo goed mogelijk worden ge.fixeerd? 

De probleemstelling is praktiscb relevant omdat met bet beantwoorden biervan de 
vlakwisseling wordt geminimaliseerd. Hierdoor worden kosten en tijd bespaard en 
klanttevredenbeid vergroot. Tenslotte is bet oplossen van dit probleem een stap in de 
richting van bet maken van schoon beton met bebulp van een klimbekisting. 

3.2 Ontwerpplan om tot een verbeterde binnenkist te komen 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is bet nodig te werken volgens een 
ontwerpplan. Dit plan verloopt volgens de metbode die is bedacbt door H.H. van den 
Kroonenberg. Hij beeft een werkwijze ontwikkeld zodat er op een metbodiscbe 
manier een ontwerp kan worden gemaakt. Het ontwerp beeft vier fases: opstellen van 
bet doel van bet ontwerp, probleemdefinierende fase, werkwijze bepalende fase en 
vormgevende fase. 
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r. Opstellen dod v;:m het ontwerp 

2 . Probleem ddi.1l.ierende fase 

3. Werkwijze bep:ilende fase 

) Intmdk 

4. Vormgevende fu se 

Ajbeelding 25: schematische weergave van de onderzoeksopzet 

In de eerste fase van het ontwerp wordt de doelstelling concreet geformuleerd. Dus 
niet de doelstelling van <lit afstudeerproject, maar het doel waaraan het ontwerp moet 
voldoen. In de tweede fase (probleemdefinierende fase) wordt allereerst het 
ontwerpniveau vastgelegd. Hiermee wordt bedoeld of het ontwerp globaal of op 
detailniveau zal zijn. Daama worden de uitgangspunten van het ontwerp bepaald. 
Tot slot worden de functies van het ontwerp bepaald. In deze fase wordt eigenlijk 
vastgelegd wat er nu precies ontworpen moet worden en waaraan het ontwerp moet 
voldoen. 
In de volgende fase (werkwijze bepalende fase) wordt de principeoplossing 
ontworpen. Dit gaat op de volgende manier. Voor elke functie die de bekisting moet 
vervullen worden verschillende mogelijkheden naast elkaar gelegd. Door de 
altematieven met elkaar te combineren ontstaan een of meerdere 
structuurontwerpen. Uit deze ontwerpen moet een gemotiveerde keuze worden 
gemaakt. Deze keuze is de conceptoplossing die basis is voor de volgende stap: het 
uiteindelijk vormgeven van het ontwerp . 

MORFOLOGISCH OVERZICHT 
....... 

-· . --.. ~ ..... 
.. IJ ~J 
.. " ~I ,.._ l -4 1--f 
.. 1 _lJ 
.. I .._ J-ll- I JI J JI 

. ··~· . 
.... 

' li I/ 
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" . .. llM 
.. I~ '11\i [pj 

Ajbeelding 26: voorbeeld van een moifologisch overzicht. 
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De conceptoplossing die is gevonden in de werkwijze bepalende fase wordt tot slot in 
de vormgevende fase technisch uitgewerkt. Door deze technische uitwerking moet 
blijken of de oplossing praktisch toepasbaar is. Door het combineren van bestaande 
of nieuw te ontwerpen componenten en onderdelen wordt de uiteindelijke vorm van 
het ontwerp bepaald. 

Voor de nieuw te ontwerpen bekisting geldt dat er zoveel mogelijk gebruikt zal 
worden gemaakt van bestaande componenten van leveranciers. 



ONTWERPFASE 
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4. Nieuw ontwerp van de binnenkist ter plaatse van de 

trappenhuizen 

4.1 lnleiding 

In <lit hoofdstuk zal het ontwerpproces van de binnenkist warden beschreven. Eerst 
zal het doel van het ontwerp warden bepaald, daarna warden de uitgangspunten 
vastgelegd en tot slot de functies van bepaald. 

4.2 Doel van het ontwerp 

Het doel van het ontwerp is om een bekisting te ontwerpen waarmee bereikt kan 
warden <lat de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad niet grater is clan I mm. Dit 
afstudeerproject beperkt zich tot de bekisting aan de binnenzijde van de 
trappenhuizen. Bij het ontwerp wordt er van uitgegaan dat de trappenhuizen een 
aparte koker in de totale kern zijn. Deze koker wordt gerealiseerd met een kleine 
binnenkist (zie afbeelding 27). Het doel van het ontwerp is omschreven in de 
volgende doelstelling: 

''Het antwerpen van een bekisting aan de binnenzijde van het trappenhuis waardaar er 
betanwanden gerealiseerd kunnen warden met een anderlinge vlakwisseling ter plaatse van 
de startnaad die niet grater is dan 1 mm". 

TRAPPENHUIS 

Ajbeelding 2T een betonnen kem met in rood weergegeven de binnenkisten ter 
plaatse van de trappenhuizen 



4.3 Uitgangspunten van het ontwerp 

De uitgangspunten voor het ontwerp van een binnenkist komen voort uit de vooraf 
opgestelde doelstelling. Zoals gezegd moet de bekisting onderaan aansluiten, 
bovenaan gesteld worden en in zijn geheel gefixeerd worden. Verder zijn 
schoonmaken, bekisten, ontkisten, stijfheid en arbeidsomstandigheden belangrijke 
punten van het ontwerp. Ook moet de nieuwe binnenkist geintegreerd worden in de 
totale klimbekisting. In onderstaande tabel is te zien wat de eisen zijn. Deze zijn 
gesplitst in functionele en realisatie eisen5• 

Functionele eisen 

r. De bekisting moet de onderzijde aansluiten op het al gerealiseerde beton. 
-·;:.······--··· -··-be-bei<fStiilg-ffioetaa-n.-<lebovenzi]<le-gest-eI<rk~nn.en.-;0rdffi~--- ---·--··- ·---- -- ··· 

--3.--- -· ··-ne-hekisting-moet-gefixeerlbfi)ven toidat ·11et"betonvoTdoeilcreTs~itgehard.____ ·· 
-······--·-··- ---- -·-··-----------... -· .. --··-- ··--·-··----·····-·--· .. -·-·--- ----···-··-·---·--··--·--- - ·--·---- ----··------ ··-··-·· + De bekisting aan de bovenzijde moet zo vormvast mogelijk zijn. 
-~---- "be bekisting moet" s-Choongem-aakten -ge-o"liecrirunnen -~orden."- - ········-··- ·-·- -·-···· 

6~---- ~Def»eidstingmoet zo-eenvou<lig-mogeii)ktebel<i5tenen--ontkiSten zijn _____ --·· 

7. -wai arbeidsomstandigheden betreftmoeten -ri"sico's van valgeva.ar, grote-
lichamelijke belasting en werken in besloten ruimtes zo veel mogelijk 
vermeden worden. 

8. --5e-bin-nellkist--moet-een -on<ler<leef zi ]nvan-hettotaie klimproce-s-wat-b-etreft-

tijd en uitvoering. 
t---·-···-··· ----····-··----··- -·------ --···- ····--··--·--------- - ------···-··· .. ·--··--···--···"-"' __ ____ .......................... ............ - ----····---·-------······ 

Tabel 4:.functionele en realisatie eisen van het ontwerp 

Toelichting van de functionele eisen die gelden voor het ontwerp: 

1. De bekisting moet de onderzijde aansluiten op het al gerealiseerde beton. 
Om betonwanden te realiseren met vlakwisselingen kleiner dan r mm, betekent <lit 
<lat de [nieuw te ontwerpen] bekisting altijd precies moet aansluiten op de al 
gerealiseerde betonwand. De onderzijde van de bekisting heeft dus de eis <lat het 
flexibel/aanpasbaar moet zijn. 

5 Functionele eisen hebben betrekking op het gebruik en realisatie-eisen hebben betrekking op de vervaardiging van 
het ontwerp. 
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Afbeelding 28: aansluiting bekisting en 
beton in de oude situatie (horizontale doorsnede) 

Afbeelding 29: aansluiting bekisting en 
beton in de nieuwe situatie (horizontale doorsnede) 

2. De bekisting moet aan de bovenzijde gesteld kunnen worden. 
Met de bovenzijde van de bekisting wordt de positie van de bovenkant van de 
betonwand bepaald. De positie van de bovenkant betonwand is belangrijk omdat bij 
de volgende slag de onderzijde van bekisting hier weer op aan moet sluiten. Hoe 
grater de afwijking van de bovenkant van de betonwand ten opzichte van de 
ontwerpmaat, hoe meer de bekisting bij de volgende slag aan de onderzijde moet 
corrigeren. En <lit moet zo veel mogelijk warden voorkomen. Daarom de bovenzijde 
van de bekisting stellen. 

Bovenzijde 
bekisbng 

Ontwerpmaat 

Afbeelding 30: om de bovenzijde van de betonwand op de 
juiste plek te krijgen, is het nodig de bovenzijde van de 

bekisting te stellen. 

Corrigeren 

Positie betonwand 

:f. 

Ontwerprnaat 

Ajbeelding 31: hoe meer de positie van de betonwand 
ajivijkt van de ontwerpmaat, hoe meer er gecorrigeerd 

moet worden 

3. De bekisting moet gefixeerd blijven totdat het beton voldoende is uitgehard. 
Ook tijdens het storten en uitharden moet de aansluiting van de bekisting tegen het 
gerealiseerde beton gehandhaafd blijven. Ook moet de positie van de bekisting aan de 
bovenzijde gewaarborgd blijven. 



Bel<lsllng nxeren 
om posnle 
le handhaven 
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Beklstlng~ 

aamluH1119 
le handhaven 

Ajbeelding 32: het fixeren van de bekisting aan de onder- en bovenzijde 

4. De bekisting moet aan de bovenzijde zo vormvast mogelijk zijn 
Hoe vormvaster de bovenkant van de bekisting, hoe beter de ideale positie van de 
betonwand gerealiseerd kan warden. In de hoeken moet de bekisting niet alleen 
vormvast zijn, maar vooral ook haaks. De reden daarvoor is dat bij de volgende slag de 
hoekelementen weer strak tegen het beton moeten warden gedrukt. Ter plaatse van 
de zijden van de bekisting is vormvastheid minder noodzakelijk omdat aan de 
onderzijde van de bekisting eventuele maatafwijkingen opgevangen kunnen warden. 
Hoe groot de tolerantie mag zijn van de vorm en afmeting van de bovendoorsnede is 
niet uitgezocht. Dit is zou een punt van nader onderzoek kunnen zijn. 

Bovenzijde beklsling 
zo vormvasl mogelljk 
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Ajbeelding 33: vonnvaste bovendoorsnede 

5. De bekisting moet schoongemaakt en geolied kunnen worden. 
Omdat vervuilde bekisting mede een oorzaak is voor de vlakwisselingen, is de eis dat 
de bekisting schoongemaakt en geolied kan warden. Bij de huidige binnenkist is <lit 
op sommige wanden nog niet het geval. 

6. De bekisting moet zo eenvoudig mogelijk te bekisten en ontkisten zijn. 
Omdat de nieuw te ontwerpen bekisting een hulpmiddel is voor de mens, is het 
logisch dat dit hulpmiddel voldoende handelbaar is. Met betrekking tot ontkisten en 
bekisten betekent <lit <lat <lit zo eenvoudig mogelijk moet gebeuren. 



7. Wat arbeidsomstandigheden betreft moeten risico's van valgevaar, grote 
lichamelijke belasting en werken in besloten ruimtes zo veel mogelijk vermeden 
worden. 
Dit betekent dat de arbeidsomstandigheden van de nieuwe bekisting niet slechter 
mogen zijn clan de huidige situatie. Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld 
uitgangspunt is dat de buitenkist stelkist is. En dat personeel niet zonder relingen bij 
grote hoogtes werkt. Ook dat de lichamelijke belasting niet zwaarder is, clan de 
normen van de Arbo voorschrijven in afdeling 1: een persoon mag niet zwaarder 
tillen clan 23 kg en twee personen samen niet meer clan 50 kg. 

8. De bekisting moet een onderdeel zijn van het totale klirnproces wat betreft 
tijd en uitvoering. 
Het principe van de klimkist is om in een bepaalde cyclustijd een betonnen 
constructie te realiseren, onafhankelijk van de overige bouwactiviteiten. Verder 
kiezen veel bouwbedrijven er voor, om dit proces onafhankelijk van de kraan te laten 
verlopen (zelfklimmend). Omdat de nieuw te ontwerpen bekisting een onderdeel is 
van de klimkist, is het wenselijk om wat betreft tijd en uitvoering de nieuwe bekisting 
te integreren in de totale klimkist. Uitgangspunten zijn dus dat het verticaal 
verplaatsen, bekisten en ontkisten zonder kraan gebeurt en <lat de cyclus van de 
klimkist niet langer zal duren. 

Tot slot: 
De bekisting moet in twee delen worden ontworpen, met tegenstrijdige 
eigenschappen. Een bovenzijde die zo vormvast mogelijk is en een onderzijde die 
flexibel/aanpasbaar is. De vormvaste bovendoorsnede moet zo goed mogelijk 
gepositioneerd en gefixeerd worden om de doorsnede van de betonnen schacht de 
ontwerpmaat te laten benaderen. De flexibele onderdoorsnede van de bekisting moet 
de afwijkingen die er altijd optreden clan opvangen. 
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4.4 Functies die de nieuwe binnenkist moet vervullen 

Om het in paragraaf 4.2 gestelde doel te bereiken moet de bekisting een aantal 
functies vervullen. De bekisting aan de onderzijde moet zo goed mogelijk aangesloten 
en gefixeerd worden. Aan de bovenzijde moet de bekisting zo goed mogelijk 
gepositioneerd en gefixeerd worden. Dit zijn de hoofdfuncties van de bekisting. Als 
deze functies op de juiste manier worden ingevuld, zal de vlakwisseling 
teruggebracht worden tot een waarde die acceptabel is. 

,-- Situatie boven 
~ 3. Bekisting positioneren 

4. Bekisting tijdelijk fixer en 

Situatie onder 
~ 1. Bekisting aansluiten 

2. Bekisting tijdelijk fi xeren 

Ajbeelding 35: de vier hoofdfuncties van de bekisting 

Naast de vier hoofdfuncties zijn ook nog twee hulpfuncties die invulling moeten 
krijgen. Namelijk het schoonmaken van de bekisting en het be-/ontkisten van de 
bekisting. Deze twee hulpfuncties moeten opnieuw ontworpen worden omdat de 
huidige oplossing niet voldoet. Het schoonmaken en ontkisten levert in de huidige 
situatie problemen op, die mede de vlakwisseling veroorzaken. De functies zijn dus: 

Hoofdfuncties: 
1. Bekisting aansluiten op het beton 
2. Bekisting tijdelijk fixeren aan de onderzijde 
3. Bekisting positioneren aan de bovenzijde 
+ Bekisting tijdelijk fixeren aan de bovenzijde 

H ulpfuncties: 
5. Schoonmaken van de bekisting 
6. Be-/ontkisten van de bekisting 

Nu de vier hoofdfuncties en de twee hulpfuncties zijn vastgelegd, moeten de 
verschillende methodieken worden verzameld. Zodat voor elke functie een afweging 
kan worden gemaakt wat de beste oplossing is. 
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1. Bekisting aansluiten op het beton 
De bekisting moet strak tegen het beton aangeklemd worden, zodat er een goede 
aansluiting ontstaat. Dit kan door de bekisting tegen de betonwand aan te drukken of 

er tegenaan te trekken. 

Trek ken Drukken 

Ajbeelding 36: bekisting tegen het beton aan trekken Afbeelding 37: bekisting tegen het beton aan trekken 

Bekisting tegen het beton trekken kan op meerdere manieren ingevuld worden. Zo 

kan door middel van centering of een verbinding met de constructie de bekisting 
tegen het beton worden getrokken. De bekisting tegen het beton aan drukk.en kan op 

drie verschillende manieren. Met behulp van schoren ten opzichte van het platform 
van de bekisting, ten opzichte van de tegenoverliggende bekisting en schoren ten 

opzichte van de constructie. 

1 . Bekisting 
aansluiting 
geven 

Grondvonn 

Alternatieven 

A. 

i 
i 
I 

l______ _ ______ J 
erbinding met construcbe 

B. 
! I 

I __ , ___ -! 
! ! 
L_____ _ ____ __J 

Centerring 

Afbeelding 38: alternatieven om de bekisting aan te laten sluiten 

c. 

Schoren naar plalfonm 

D. 

J _____ fL_, 
'--1 I 

I I 
Schoren naar tegen
over liggende bekisling 

Schoren t.o.v. constructie 
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2. Bekisting tijdelijk fixeren (onderzijde) 
Nadat de bekisting tegen het beton is geklemd moet de bekisting tijdens het storten 
en uitharden gefixeerd worden. Het gaat dus om een tijdelijke fixatie. Dit is mogelijk 
op twee manieren, namelijk door een materieelverbinding of een 
materiaalverbinding. 

' 

: ~ : ' ' ' ' ' ' J ------- - I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
L______ _ ______ J 
Materieelverbinding 

Ajbeelding 39: het ftxeren met behulp van materieel 

' ' 
' ' ' ' 
' 

i 
i 
' ' L------
Materiaalverbinding 

Ajbeelding 40: het ftxeren met behulp van materiaal 

De materieelverhinding kan op vier verschillende wijzen. Door centering, schoren 
naar het platform, schoren ten opzichte van de overliggende bekisting en schoren ten 
opzichte van de constructie. De materiaalverbinding kan door de bekisting tegen bet 
beton te lij..men of te bouten. Deze methoden zijn minder wenselijk om het gaat om 
een tijdelijke fixatie. Bij lijmen en bouten wordt al snel de bekisting of het beton 
beschadigd bij het losmaken van de verbinding. 

2. Bekisting 
1ijdelijk fixeren 
(onderzijde) 

Grondvorm 

A. 

! I 

All~•·- l_tJ 
Centerriog 

B. 

Schoren naar plat1orm 

------4-1 
I : 

Sehoren naar tegen
over llggende bektsting 

0 ., 
! 

I --
Schoren 1ov constructie 

Ajbeelding 41:alternatieven om de bekisting aan de onderzijde te ftxeren 

i 

I 
l __ 

E. 
I 
I 

J 
u;nen 

F. 
i i 
I I 

I 
I 
I 

l ___ ___ J 
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3. Bekisting positioneren 
De bekisting kan aan de bovenzijde gepositioneerd worden door middel van stclkn of 
gedwongen positioneren. Gedwongen positioneren is eigenlijk geen optie omdat er 
aan de bovenzijde van de bekisting nauwelijks aanslagen zijn waartegen de bekisting 
gepositioneerd kan warden. Het positioneren van de bovenzijde zal dus moeten 

gebeuren door middel van stellen. 

Stellen 

Ajbeelding 42: het goed positioneren van de bovenzijde van 
de bekisting is alleen mogelijk door middel van stellen 

Het stellen kan in meerdere delen of in een deel. Hiermee wordt bedoeld dat elke 
zijde van de binnenkist apart warden gesteld of dat de binnenkist als een geheel 
wordt gesteld. 

3. Bekisting 
positioneren 
(bovenzijde) 

Grondvorm 

Alternatieven 

A. 

B. 

! 
i 

! 
________ J 

Stellen 

0 
Een deel 

r~+ 
+-

Meerdere delen 

Ajbeelding 43: de alternatieven voor het stellen van de bekisting 



4. Bekisting tijdelijk fi.xeren (bovenzijde) 
De bekisting bovenaan tijdelijk fixeren kan alleen door middel van een 
materieelverbinding. Een materiaalverbinding is niet mogelijk om dat er op die 
hoogte nog geen constructie aanwezig is. 

' 
' 

' ' 
' 

___________ .J 

Materieelverbinding 

Ajbeelding 44: voor het fixeren van de bekisting aan de bovenzijde 
is alleen mogelij'k door middel van materieelverbinding. 

De materieelverbinding bovenaan kan door middel van schoren naar platform, 
schoren naar tegenoverliggende bekisting of door middel van centering. 

4. Bekisting 
tijdelijk fixeren 
(bovenzijde) 

Grondvorm 

Alternatieven 

~~:I 
Materieelverbinding 

A.' 

i 
I 

! 
l_ 

\ I 
' I \ I 

_ ________ j 
Schoren naar platfo11T1 

B. 
-----1~ 

H 
I I L-r·--: 

: : 
! l 

Schoren '1aar tegen
over liggende beklsling 

c. I 

I 
I L __ 

I 
I 

I _ ______ J 
Centeren 

Ajbeelding 45: de alternatieven voor het fixeren aan de bovenzijde 
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5. Schoonmaken van de bekisting 
Het schoonmaken van de bekisting op zichzelf is geen probleem. Dit gebeurt gewoon 
met behulp van bezems en plamuurmessen. Maar in de huidige situatie kan niet 
altijd schoongemaakt worden, omdat de bekisting onvoldoende wordt ontkist, er is te 
weinig ontkistingsuimte. In de nieuwe situatie moet die veranderen. Of er client 
voldoende ontkistingsruimte te zijn, of de bekisting moet eerst omhoog geklommen, 
schoongemaakt en weer gezakt laten worden. 

De altematieven zijn dus: 
a. eerst schoonmaken en clan klimmen 
b. eerst klimmen en clan schoonmaken 

Schoonmaken-klimmen 

Ajbeelding 46: voor het schoonmaken dient voldoende 
ontkistingsruimte te zijn 

6. Het ontkisten van de bekisting 

Klimmen-schoonmaken 

Ajbeelding 4T na het schoonmaken moet de bekisting 
weer zakken in verband met veiligheid 

Het bekisten en ontkisten in een kleine ruimte is niet eenvoudig. In de huidige 
situatie worden verschillende mogelijkheden toegepast. De manier van ontkisten is 
belangrijk omdat dit van invloed is op de stijfheid van de bekisting en dus de positie 
van de betonwanden. De positie van de betonwanden heeft weer invloed op het 
ontstaan van een vlakwisseling. 
Het ontkisten kan in principe minimaal of maximaal plaatsvinden. Met minimaal 
wordt bedoeld dat bekisting een paar centimeter van de wand wordt gehaald zodat de 

bekisting net omhoog kan klimmen. Met maximaal wordt bedoeld dat de bekisting zo 
veel mogelijk wordt ontkist en dat daardoor de bekisting ook schoongemaakt kan 
worden. 

D 
Minimaal 

Ajbeelding 48: bij minimaal ontkisten kan v66r het 
klimmen niet schoongemaakt worden 

Maximaal 

Ajbeelding 49: bij maximaal ontkisten is er tussen beton 
en bekisting voldoende ruimte om schoon te maken 



Minimaal ontkisten is alleen mogelijk als de bekisting niet uit elkaar wordt gehaald. 
Er zal clan met behulp van een scharnieroplossing ontkistingsruimte gecreeerd 
moeten worden. Verschillende leveranciers hebben hier scharnierende componenten 
voor ontwikkeld. Maximaal ontkisten kan op 2 verschillende manieren. Ten eerste 
door de bekisting in zijn geheel te demonteren. Als tweede door de bekisting op een 
slimme manier in elkaar te schuiven. Technische haalbaarheid is hier alleen een 
knelpunt. 

6. Ontkisten Grondvorm D [CJ 
Minimaal Maximaal 

A c. 

~ 

{~~ i\ :: 
\\ ii :, 

Alternatieven 
n ~i :1,\ 
It \\ l~,~f 
~ 

Schamleren Schulven 

B. 
~ 

ffii~;11 
Jn nt.i II •I 
~t.l LJ:1 
~~;,-?~ 
~ 

Demonteren 

Ajbeelding 50: de alternatieven voor het ontkisten van de bekisting 

Indien alle varianten van de functies in een overzicht worden gezet ontstaat een 
zogenaamd "morfologisch overzicht". Aan de hand van dit overzicht kunnen 
combinaties worden gemaakt van de verschillende alternatieven. Zo ontstaan 
verschillende structuren van het ontwerp. Zie bijlage I voor het morfologisch 
overzicht. 

4.5 Structuur van de nieuwe binnenkist 

Van de vier hoofdfuncties en de twee hulpfuncties zijn verschillende varianten 
opgesteld. Deze varianten geven de methodiek weer hoe de functies ingevuld moeten 
worden. Om een technische uitwerking te kunnen maken moet de structuur of 
methodiek vastliggen. Daarom zal per functie een motivatie volgen waarom er voor 
een bepaalde methodiek gekozen is. 
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1. De bekisting aan de onderzijde aansluiten op het beton 

De bekisting aan de onderzijde aansluiten op het beton kan op 5 manieren (zie ook 
morfologisch schema): 

a. de bekisting verbinden met de betonconstructie 

b. door middel van centering 
c. door de bekisting te schoren naar het platform 
d. door de bekisting te schoren naar de overliggende bekisting 
e. door de bekisting te schoren ten opzichte van de betonconstructie 

De varianten a en e zijn erg onpraktisch omdat er problemen ontstaan met het 
platform van de bekisting (zie ook onderstaande afbeelding). Variant d heeft ook 
praktische nadelen omdat er clan boven het platform waar wordt gewerkt stempels in 
de weg zitten. Variant b heeft als nadeel dat de centering die wordt aangebracht moet 
passen met de bekisting aan de andere zijde van de betonwand. Variant c biedt de 
meeste mogelijkheden tot een praktische oplossing. 

Ajbeelding 51: schoren of klemman aan de constructie gee.ft problemen 
met het platform waar de bekisting op is bevestigd. 

2. De bekisting aan de onderzijde fixeren kan op 7 manieren: 

a. de bekisting verbinden met de betonconstructie 
b. door middel van centering 
c. door de bekisting te schoren ten opzichte van het platform 
d. door de bekisting te schoren ten opzichte van de overliggende 

bekisting 
e. door de bekisting te schoren ten opzichte van de betonconstructie 
f. door de bekisting te lijmen tegen de betonconstructie 
g. door de bekisting te bouten tegen de betonconstructie 

Omdat het gaat om een tijdelijke fixatie (er moet ook weer ontkist worden) vallen de 
varianten fen g a( Het vast lijmen en weer los breken van de bekisting is geen optie. 
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Ook het vastbouten van de bekisting aan de betonconstructie is omslachtig. Uit de 

keuze die gemaakt zijn bij functie 1 (variant c 'door de bekisting te schoren ten 

opzichte van het platform') volgt automatisch ook de keuze bij functie 2, die zal 

hetzelfde zijn. 

3. De bekisting aan de bovenzijde positioneren 

De bekisting aan de bovenzijde positioneren kan door vrij positioneren (stellen) of 

gedwongen positioneren. Omdat er op 3,6 m hoogte weinig hulpmiddelen zijn om de 

bekisting tegen aan te positioneren is het praktischer om de bovenzijde van de 

bekisting te stellen. Dit kan op 2 manieren: 

a. de bekisting als geheel te stellen 

b. de bekisting in 4 aparte delen te stellen (elke zijde apart) 

Variant bis in de praktijk moeilijk te realiseren. Alie 4 de zijden moeten in de hoeken 

op elkaar aansluiten. Als elke zijde apart wordt gesteld zal die aansluiting in de 

hoeken niet gerealiseerd kunnen worden. Daarbij komt ook nog de eis dat de 

bovendoorsnede van de bekisting zo vormvast mogelijk moet zijn. Vier losse 

elementen komt deze vormvastheid niet ten goede. De beste optie is dan ook variant a 
door de bekisting als geheel te stellen. 

4. De bekisting aan de bovenzijde te fixeren 

Het fixeren van de bekisting aan de bovenzijde kan op 3 verschillende manieren: 

a. de bekisting schoren ten opzichte van het platform 

b . de bekisting centeren 

c. de bekisting schoren ten opzichte van de tegenoverliggende bekisting 

Variant a heeft als praktische nadelen dat de binnenruimte van de bekisting helemaal 

vol zal staan met schuine stempels. De mogelijkheid om te werken wordt hierdoor 

minder. De varianten b enc hebben meer voordelen. Zo kan bij variant b 'bekisting 
centeren' gelijk de overliggende bekisting mee gecenterd worden en bij variant c 

'schoren ten opzichte van de overliggende bekisting' kan er gewoon in de 

binnenruimte van de bekisting gewerkt worden. 

5. De bekisting schoonmaken 

Uit de oorzaken analyse in hoofdstuk 5 is gebleken dat de vervuilde bekisting een 

reden is dat de bekisting niet goed aansluit. Daarom is het belangrijk dat de bekisting 

wordt schoongemaakt. Dit kan op 2 manieren: 

a. de bekisting omhoog klimmen en dan schoonmaken 



b. de bekisting eerst schoonmaken en dan omhoog klimmen 

Variant a heeft als nadeel dat de binnenkist nu wordt gebruikt als stelkist terwijl bij 
de huidige werkrnethode de binnenkist een sluitkist is. Variant b heeft als praktisch 
probleem dat de ruimte er klein is en daardoor ook moeilijk om voldoende 

ontkistingsruimte te creeren. Maar beide varianten zijn toepasbaar. Als de varianten 
technisch worden uitgewerkt zal moeten blijken wat de beste keuze zal zijn. 

6. De bekisting ontkisten 

Er zijn 3 mogelijkheden om de binnenkist te ontkisten: 

a. door middel van scharnieren 
b. door de bekisting te demonteren 
c. door middel van een schuifoplossing 

Variant b valt af omdat een van de eisen is dat de bekisting aan de bovenzijde 
vormvast moet zijn. Als de bekisting demontabel moet zijn, betekent dit dat de 
bekisting moet bestaan uit elementen die door 1 persoon met de hand te verplaatsen 
zijn. Deze opbouw uit meerdere elementen komt de vormvastheid niet ten goede. 
Ook kost het veel tijd om de bekisting elke slag af te breken en weer op te bouwen. De 
varianten a en c zijn beide mogelijk. Scharnieroplossingen zijn er al voorbanden van 
de leveranciers. Een schuifoplossing is nergens terug te vinden in de documentatie. 

Door de gekozen varianten op bet morfologiscb schema met elkaar te verbinden door 
middel van een lijn ontstaat de structuur van bet ontwerp. In dit geval zullen er dus 2 

structuurvariaties ontstaan. Een variant door te ontkisten met een scharnieroplossing 
en de tweede variant door de schuifoplossing. Deze schuifoplossing moet zelf 
ontworpen worden. Zie volgende pagina voor een overzicbt van de structuurvarianten 
(A en B) 

C. 

1. Beklstlng 
aansllitlng 
geven 

B. 

2. Beklstlng 
llfdelfk flxeren 
( o nderzljde) 

Ajbeelding 52: structuurvariant A 

3. Bekls11ng 
posHloneren 
(bovenzljdei 

4. Beklsttng 
tljdelljk ftxeren 5. Schoonmaken 6. Ontkisten 

A 

0 
0 A A 

,,~ Jbt a 
Een <Eel aver li'Jgende bekisting K!immen-schoonmaken Scham1eren 
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c. 

1. Bekfstlng 
aanslulting 
geven 

B. 

2. Beklstlng 
tljdeO)k fixeren 
(onderzljde) 

Ajbeelding 53: structuurvariant B 

3. Bekfstfng 
posttloneren 
(bovenzijde) 

Een reel 

4. Bekfsffng 
lljdelljk fixeren 5. Schoonmaken 6. Ontkisten 

Schoren naar tegen
over liggende bekiSing 

B. C. 

Schui.len 

Variant A zal technisch uitgewerkt gaan worden. De reden is <lat bij variant B de 
bekisting eerst wordt schoongemaakt en dan pas geklommen. Het gevolg is <lat er 
voldoende ontkistingsruimte gecreeerd moet worden om te kunnen schoonmaken. 
Dit zou kunnen door een slimme en ingewikkelde schuifoplossing te verzinnen, 
maar <lit maakt het probleem (vlakwisseling) ingewikkelder dan het is. 
Bij variant A zal de procesvolgorde andersom zijn. Eerst klimmen en dan 
schoonmaken. Daardoor is het mogelijk om minimaal te ontkisten, waar de 
verschillende leveranciers al diverse oplossingen voor hebben. 
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1. Bekisting 
aanslulting 
geven 

2. Bekisting 
lijdelijk fixeren 
(onderzijde) 

J _ Bekisting 
positioneren 
(bovenzljde) 

4. Bekisting 
t.ijdelijk fi><eren 

5. Schoonmaken 

6. Onlkisten 

MORFOLOGISCH OVERZICHT BIJLAGE X 

Grondvorm 

Alternatieven 

Grondvorm 

Alternalieven 

Grondvorm 

Alternatleven 

Grondvonn 

Atternatieven 

Grondvorm 

Alternatieven 

·ovERZICHT VAN OE FUNCTIES EN OE BJJSCHORENOE WERKWIJZEN VAN DE BEKlSflNG" 

: 
l __ 

T1c:kli.~ 

•-

-~~~-
-1-

~·n:i•••dMl'I 

A_ 

' ' ' ' -r 
I 

_____ ] 

____ q. __ I 
I I 

Sc:n:lf•nn .. 1~ 

---- - 0Y_!f (I~~~ 

I 
DI 

--- ~·1'---, 
i 

Sthorenl.ov eoosln.die 

I 
-~ 

, ______ J ___ --- _,__ ____ _ 

B. 

Ajbeelding 54: structuurvariant A en B 
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5. Technische uitwerking van het nieuwe ontwerp 

5.1 lnleiding 

Nu het principeontwerp en de methodieken vast liggen, wordt in de vormgevende 
fase het ontwerp technisch uitgewerkt. Om dit overzichtelijk te laten zien, worden de 
volgende onderdelen apart toegelicht: de opbouw van het bekistingselement zelf, de 
aansluiting van de bekisting op het beton, hoe de bekisting wordt gepositioneerd, tot 

slot het ontkisten van de bekisting. Voor een totaal overzicht van het ontwerp wordt 

verwezen naar bijlage K waarin een tekening is opgenomen. 

5.2 Opbouw van het bekistingelement 

De bekisting die op dit moment wordt toegepast in een klimkist bestaat uit een 
houten bekistingplaat, houten verticale liggers en stalen horizontale liggers (het 
zogenaamde top 50 systeem van Dok of het Vario GT 24 systeem van Peri. Deze 
opbouw van de bekisting voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe 
binnenkist. Als de huidige opbouw blijft gehandhaafd in het nieuwe ontwerp, zal de 
vlakwisseling nauwelijks minder worden. 

In het nieuwe ontwerp van de bekisting is daarom de houten bekistingplaat 
vervangen door een 4 mm dikke stalen bekistingplaat. Redenen zijn dat een stalen 
bekistingplaat maatvaster is en de plaat is ook minder gevoelig voor vocht. Een 
maatvaste bekistingplaat die nauwelijks "werkt" is belangrijk om de betonwanden zo 

goed mogelijk te positioneren. 
De verticale staanders zullen stalen kokers worden en geen houten liggers. De 
afmetingen van de kokers zijn 120 x 60 x 5 mm. Zie bijlage J voor de berekening. De 
horizontale liggers zijn ook van staal en komen op 2 hoogtes voor. De huidige 
bekisting telt 3 horizontale liggers bij een wand van 3,60 hoog. Bij de nieuwe 
binnenkist zal de onderste horizontale ligger worden vervangen door een de 
constructie die de bekisting aan de onderzijde tegen het beton aan drukt. 

houten bekisting-

plaat (22 mm) ~ , 

houtenvert1cale ~ R R 
::::h°'"'"''" _ M = M M hgger _ . 

Ajbeelding 55: Huidige bekistingopbouw 

stalen bekisting
plaat (4mm) 

hoeklas 

stalen verticale 
liggers (60x120 mm) 

stalen horizontale 
ligger 

Afbeelding 56: Bekistingopbouw in de nieuwe situatie 

Omdat de nieuwe binnenkist grotendeels uit staal zal bestaan wordt de bekisting ook 

zwaarder. Ter vergelijking: de huidige houten verticale ondersteuningsbalken hebben 
een gewicht van 5 Kg/m1

• De stalen kokerprofielen hebben een gewicht van 14 Kg/m 1
• 

Dit is ongeveer 3 keer zo zwaar. De stalen bekistingplaat die wordt toegepast is ca. 30 
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Kg/m2
, in tegenstelling tot de huidige bekistingplaat die 10 Kg/m2 wee gt. 

Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe bekisting ongeveer drie keer zo zwaar zal 
worden dan de huidige bekisting. Dit heeft verder geen negatieve invloed op de 
praktische haalbaarheid van het ontwerp. Ondanks dat de nieuwe bekisting behoorlijk 
zwaarder is, zal het automatisch klimmen met hydraulische cilinders nog steeds 

mogelijk zijn. 

De onderdoorsnede van de bekisting zal in vier stukken worden geknipt. Dit om 
ervoor te zorgen dat onderdoorsnede variabel is, zodat de bekisting altijd kan 
aansluiten. Toch mag er geen beton door de bekisting lekken, daarom zal ter plaatse 
van de "knip" een overlap van de bekistingplaat zitten. 

II 

t 
II 

Ajbeelding 5T door de knip is de onderdoorsnede variabel 
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5.3 · De aansluiting van de bekisting aan de onderzijde op het beton 

De onderzijde van de bekisting moet een perfecte aansluiting met het beton krijgen. 
De bekisting moet dus flexibel zijn, maar ook voldoende stijf om de betondruk op te 
vangen. Flexibel in horizontale richting en stijf in verticale richting. Dit kan perfect 
met verticale staanders die individueel tegen het beton gedrukt worden. 

Ajbeeldingen 58 en 59: de bekisting moet het beton "volgen n 

Het is niet wenselijk om elke staander afzonderlijk tegen het beton aan te drukken 
vanuit het oogpunt van gemak. Het is handiger om op een aantal staanders tegelijk 
druk uit te oefenen. Daarom is gebruik gemaakt van het principe van scharnierende 
drukpunten. Dit principe wordt ook gebruikt bij een ruitenwisser om de wisser 
vloeiend langs de gebogen ruit te laten "wissen". Dit principe ziet er als volgt uit: 

Ajbeelding 60: met behulp van een schamierconstructie kan de bekisting worden aangesloten. 

In de eerste instantie is geprobeerd <lit te doen met de travelling-unit van Doka. Met 
deze component kan eenvoudig met behulp van een lange steeksleutel druk worden 
uitgeoefend op een schamierconstructie. Deze scharnierconstructie is opgebouwd uit 
kokerprofielen en stalen plaatjes die op elkaar ingrijpen. Het nadeel van de travelling
unit is <lat deze niet gefixeerd kan worden. Dus bij grate druk op de bekisting en 
indirect de unit zal deze weer terug glijden over de liggers. Tussen het beton en de 
bekisting zullen dan weer openingen ontstaan. 
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Ajbeeldingen 6i en 62: met behulp van een schamierconstrnctie kan de bekisting worden aanges!oten. 

Dit bleek niet de ideale oplossing te zijn. Ten eerste zijn de "handjes" (die tegen de 
staanders worden gedrukt) niet wenselijk in verband met de hart- op hartafstanden 
van de staanders. Bij het veranderen van deze hart- op hartafstand grijpen de 
"handjes" niet meer in op de staanders. Dus deze worden verwijderd. 
Een tweede punt was de gevoeligheid van scharnierconstructie. Volgens J. Cederhout 
van de BAM zijn er teveel schamierpunten en moet dit verrninderd worden. Het 
derde punt is dat de travelling-unit niet gefixeerd kan worden. Dus hier moet een 
andere oplossing voor worden gevonden. 

Terwijl tijdens het bepalen de structuur van de bekisting (in hoofdstuk 4-5) is gekozen 
om de bekisting aan te sluiten door middel van 'schoren naar platform', blijkt nu in 
de technische uitwerking het alternatief 'schoren naar tegenoverliggende bekisting' 
toch beter is. Dat is afgeweken van een eerder gekozen weg is niet verkeerd, omdat je 
ook te maken hebt met voortschrijdend inzicht. 

Een ander idee is om door middel van het "krik" principe of het principe van een 
"schoor" kracht uit te oefenen op de bekisting. Bij allebei de principes wordt kracht 
uitgeoefend met behulp van schroefdraad. Het voordeel hiervan is dat als er een 
tegenkracht optreedt, de constructie niet terugschiet in zijn oude stand. 

{\ 
llll/$1m'/l~W-% 

Ajbee!dingen Gy De krik en schoor behouden hun stand/positie 66k als er een tegenkracht wordt uitgeoefend. De 
reden is het de toepassing van schroefdraad. 
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Het gaat erom dater een blijvende kracht wordt uitgeoefend op de stempels. Andere 
mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een hydraulische krik of een cilinderkrik. Misschien 
zijn er nog tal van andere mogelijkheden, maar die zijn hier niet verder beschreven. 

Bovenstaande overwegingen resulteerde in 2 verschillende technische uitwerkingen. 
De basis is dat er tussen de bekisting schoren warden geplaatst. Op schoren wordt 
druk uitgeoefend met behulp van een "krik" constructie of met behulp van het 
draaien van de schoor. Zie ook onderstaande tekeningen. 

Ajbeeldingen 65: drnk uitoefenen met behulp van een krik 

.. 

Ajbeeldingen 66: drnk uitoefenen met behulp van een schoor 

Uit praktische overwegingen is gekozen voor de minst kwetsbare constructie, 
vanwege het ruige karakter van betonwerk. De gekozen variant is dus degene met de 
"draaiende schoor". De "krik" constructie valt af. Met behulp van 6 draaikokers 
kunnen 48 stalen kokerprofielen tegen het beton warden gedrukt. De schoren 
ondervinden dus van beide kanten een kracht van 8 x 4 = 32 kN. Het gevaar is dat de 
schoren bij grote druk gaan "knikken". Uit de knikberekening (Bijlage J) blijkt dat de 
schoren met een afmeting van 0 70 mm met een dikte van 5 millimeter voldoende 
sterk zijn om een knik te voorkomen. De maximale kniklengte is ongeveer een meter, 
omdat de schoren zijn ingeklemd in de UNP-profielen. 
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Ajbeeldingen 67: met zes "draaikoppen "kunnen in totaal 48 kokerpro.fielen tegen het beton warden gedrukt. 

Ajbeeldingen 68: 3d-model van de scharnierconstructie met de schoren. 
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Maar voordat de stalen kokers tegen het beton worden gedrukt moeten eerst de 
hoeken zijn aangesloten. Als deze goed zijn aangesloten volgen de kokerprofielen. 

Als er niet gewerkt vanuit de hoeken, zal hier geen goede aansluiting gerealiseerd 
kunnen worden. Er moet vanuit de hoeken naar de "knippen" worden aangesloten op 
het beton. 

knip 

I 

2. 

HEA200 

Ajbeelding 69: eerst de hoeken aansluiten en dan pas de kokerprofielen .. 

Ajbeelding 70: de hoeken worden aangesloten met behulp van een travel-unit. 



5.4 Het positioneren van de bekisting 

In de vorige fase van het ontwerp is vastgelegd dat de bovenzijde van de bekisting 
wordt gepositioneerd door middel van stellen. Omdat de bovendoorsnede van de 
bekisting een vormvaste rechthoek is, ligt de positie hiervan vast als 2 hoekpunten 
zijn gesteld in x- en y-richting (horizontaal) en minimaal 3 hoekpunten in z-richting 
(verticaal). Omdat de binnenkist zal rusten op de 4 hoekpunten is besloten alle 4 de 
hoekpunten in verticale richting te stellen. Het stellen van de bovendoorsnede gaat 
als volgt: 

I. Het op hoogte stellen (z-richting) van de hoekpunten met behulp van spindels 
of bouten, die in hoogte veranderbaar zijn. 

2. Twee hoekpunten stellen in x-richting met de schoren A en B. 
3. Een hoekpunt stelling in y-richting met de schoor C. 

Het positioneren van de lange zijden van de bekisting wordt gedaan met 2 schoren en 
de korte zijde met I schoor. De reden is <lat de lange zijde van de bekisting gevoeliger 
is voor vervorrning dan de korte zijde. 

Stippellijn= 
ontwerpmaat I 

C> 
c .,. 

..r:::. 
0 
·c 

I 

>-

I l 

X-richting 

Ajbeelding 71: het positioneren van de bekisting 
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Het op hoogte stellen van de bekisting gaat door middel van 4 bouten. Elke hoek van 
de bekisting rust op een bout. Het in hoogtes die versteld moeten worden met de 
bouten zullen in de praktijk enkele millimeters zijn. Omdat er bekisting behoorlijk 
maatvast is en omdat de klimvoorzieningen steeds op dezelfde plek worden ingestort 
zal de bekisting elke slag bijna op goede hoogte staan. Met de 4 bouten is het 
mogelijk de afwijkingen in de hoogte nog te corrigeren. 

t 

Ajbeelding 72: het op hoogte stellen gaat met behulp van bouten 



5.5 Het ontkisten van de bekisting 

Ontkistingsruimte wordt gerealiseerd met de zogenaamde ontkistingshoek van Doka 
die uitmaakt van het "Framax Xlife" systeem. Met deze hoek is het mogelijk de 
bekisting een aantal centimeters te ontkisten. Het voordeel van deze hoek is <lat de 
kist niet wordt gedemonteerd, maar een aaneengesloten geheel blijft. Dit is belangrijk 
voor de bovenzijde van de bekisting, die zo weinig mogelijk mag vervormen. Een 
ander voordeel van deze hoek is dat het een stevige hoek is die ook gebruikt kan 
worden voor het positioneren van de bekisting. Nadeel is <lat er in de hoek een 
schamierconstructie zit, die gevoelig is voor vervuiling. Als de vervuiling tussen de 
scharnierende delen gaat zitten, kan de oorspronkelijke vorm niet meer verkregen 
worden. 

Ajbeelding 73 en 74: vier hoeken met een scharnierconstructie zodat er ontkistingsruimte 
ontstaat tussen bekisting en beton. 

Bekiste situatie Ontkiste situatie 

Ajbeelding 75 en 76: bekiste en ontkiste situatie. 



6. Conclusie en evaluatie 

6.1 Conclusie 

Probleemstelling: 
"Hoe kan de vlakwisseling ter plaatse van de stortnaad in de trappenhuizen van een 
betonnen kern gemaakt met een klimbekisting teruggebracht warden tot maximaal 1 mm?" 

Het meeste effect heeft het verbeteren van de klimkist. Dat wil zeggen op twee 
belangrijke punten: ten eerste zorgen voor een vormvaste bovendoorsnede die zo 
goed mogelijk wordt gepositioneerd door middel van stellen. Ten tweede zorgen voor 
een flexibele onderdoorsnede van de bekisting zodat er altijd een aansluiting tussen 
beton en bekisting gerealiseerd kan worden. 

Onderzoeksvragen: 
1. Hoe kan de onderzijde van de bekisting zo goed mogelijk warden aangesloten op het 

beton? 
Door elke verticale ondersteuningsbalk afzonderlijk tegen het beton aan te 
drukken met behulp van een scharnierconstructie. 

2 . Hoe kan de onderzijde van de bekisting zo goed mogelijk gefixeerd blijven? 
Door het toepassen van schroefdraad. Het voordeel hiervan is dat als er een 
tegenkracht optreedt, de constructie niet terugschiet in zijn oude stand. Een 
andere oplossing is het toepassen van een hydraulische of mechanische krik. 
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3. Hoe kan de bovenzijde van de bekisting zo goed mogelijk warden gepositioneerd? 
Door middel van het stellen van een vormvaste bovendoorsnede. Als eerste 
worden de vier hoekpunten op hoogte gesteld met behulp van spindels. 
Daarna worden met behulp van 3 schoren 2 hoekpunten in horizontale 
richting gesteld. 

·-' _, 
I 

I o------.., 
I 

+ Hoe kan de bovenzijde van de bekisting zo goed mogelijk warden gefixeerd? 
Met behulp de drie schoren die worden vastgezet als de bovenzijde van de 
bekisting de juiste positie heeft bereikt. Verder worden er nog schoren 
toegepast boven in de bekisting ter plaatse van de horizontale 
ondersteunings balk en. 

6.2 Evaluatie 

Bij het evalueren van het product kan het volgende gezegd worden: 
Als het ontworpen product voldoet aan de vooraf gestelde uitgangspunten en de 
doelstelling is gehaald, dan mag de conclusie worden getrokken <lat het product 
voldoet. 
Aan de uitgangspunten wordt voldaan: de bekisting kan aan de onderzijde aansluiten 
op het beton, kan aan de bovenzijde worden gepositioneerd, kan worden gefixeerd, 
kan relatief eenvoudig worden be- en ontkist, kan worden geolied en schoongemaakt 
en verder is geprobeerd de bovenzijde zo vormvast mogelijk te maken. Niet is 
duidelijk geworden hoe vormvast de bovendoorsnede precies moet zijn. Verder zijn 
de arbeidsomstandigheden niet slechter geworden ten opzichte van de huidige 
situatie. En tot slot blijft deze nieuw ontworpen binnenkist onderdeel van het totale 
klimproces. 
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Verder is met de nieuwe bekisting ook de doelstelling gehaald. Door de bekisting aan 
te passen wordt de vlakwisseling teruggebracht tot een minimale waarde. 
Hoe is nu aan te tonen <lat de vlakwisseling daadwerkelijk kleiner zal zijn dan r 
millimeter? Ten eerste door beredenering en ten tweede door toetsing. Stap voor stap 
is in voorgaande hoofdstukken beredeneerd en aangetoond <lat de bekisting de 
mogelijkheid heeft tot aansluiten aan de onderzijde. Theoretisch is bet mogelijk om 
de bekisting zowel in hoeken als aan de zijden strak tegen bet beton aan te drukken. 
Ook is bet mogelijk om met <lit ontwerp de bekisting tijdens bet storten tegen bet 
beton aan te blijven houden. De enige reden <lat de bekisting niet strak tegen bet 
beton aangedrukt kan worden, is bij een vervuilde bekistingplaat. Bijvoorbeeld als er 
steentjes ofbetonmortel op de bekisting is aangekoekt. 
In theorie zal de vlakwisseling dus binnen de r millimeter blijven, indien de bekisting 
altijd netjes wordt schoongemaakt na bet storten en indien de bekisting niet te veel is 
beschadigd! 

De toetsing van de klimkist is binnen <lit afstudeerproject niet uitgevoerd. In plaats 
daarvan is bet ontwerp beoordeeld door twee specialisten op bet gebied van 
bekistingen. Dit is ook gedaan om extra aan te tonen <lat bet ontwerp voldoet aan de 
doelstelling. 
De specialisten J. Cederhout van de afdeling Advies en Engineering van de BAM en 
W.H. van Dijk van de afdeling Speciale Projecten van Ballast Nedam hebben 
afzonderlijk bet ontwerp bekeken. Beiden waren van oordeel <lat bet ontwerp zoals is 
beschreven in <lit verslag er voor kan zorgen <lat vlakwisseling minder zal zijn. 
Tijdens het eerste gesprek is door zowel dhr. Cederhout als dhr. van Dijk nog een 
aantal verbeterpunten aangedragen die zijn doorgevoerd in bet ontwerp. Beide waren 
van mening <lat door de flexibele onderdoorsnede de bekisting altijd goed tegen het 
beton aangesloten kan worden. Hoe de bekisting in de praktijk zal werken en hoe bet 
personeel bet zal ervaren is niet duidelijk. Willem van Dijk gaf aan <lat bet ma.ken van 
een prototype een goede optie zou zijn. Door vervolgens <lit prototype te testen, 
zouden allerlei praktische problemen aan het licht komen, die tijdens het ontwerpen 
niet zijn in te schatten. Door <lit testen zou het ontwerp nog verder verbeterd kunnen 
worden, zodat ten slotte de nieuwe bekisting misschien geintegreerd zou kunnen 
worden in een klimkist. Dit zou bet ideale eindstation van <lit afstudeerproject, maar 
<lat kost helaas te veel tijd. De basis (het principeontwerp van de bekisting) is 
aanwezig en voldoet aan de gestelde voorwaarden. 



Het proces dat het afgelopen jaar is doorlopen is "een analyse maken van een 
technisch probleem en het ontwerpen van een oplossing". Concreet voor dit 
afstuderen: het achterhalen van de oorzaken van de vlakwisseling en het verzinnen 
van een oplossing. Bij het evalueren van dit proces kan het volgende gezegd warden: 

Leerervaringen: 
Gestructureerd werken. Oat wil zeggen grote hoeveelheden werk, verdelen in 
kleinere stukken. Dit betekent ook het vast leggen van concrete doelstellingen 
en die proberen te halen. 
Het halen van de doelstellingen moet warden gekoppeld aan een tijdpad. Dit 
zorgt er voor dat je ondanks een groat project, tussentijds toch zaken kunt 
afronden en verder gaan met de volgende stap in het proces. 
Onderzoek afbakenen en jezelf dwingen om geen randzaken te onderzoeken 
of ontwerpen. 
Werken van grof naar fijn. Oat geldt zowel voor het onderzoek als voor het 
ontwerp. Dus eerst zo breed mogelijk op zoek gaan naar informatie en later 
pas afbakenen omdat er geen informatie gemist mag warden. Met betrekking 
tot het ontwerp eerst vaststellen wat je wilt ontwerpen. Vervolgens wat de 
eisen zijn en daarna een principeontwerp maken. Later volgt eventueel een 
technische uitwerking. 

Verbeterpunten: 
Ik had eerder moeten beginnen met het technisch uitwerken van het 
principe-ontwerp. Dan wordt je geconfronteerd met de praktische invulling 
die er voor zorgt dat je weer tot nieuwe inzichten komt. Dan had ik op het 
niveau van de technische uitwerking nog wat meer alternatieven kunnen 
onderzoeken. 

6.3 Suggesties voor verder onderzoek 

Dit afstudeerproject kan een aanleiding zijn voor verder onderzoek zijn naar: 
I. Het realiseren van schoon beton met een klimbekisting. 
2. De toleranties in de vorm en afmeting van de bovendoorsnede van de 

bekisting. Mag deze bovendoorsnede r millimeter afwijken van de 
ontwerpmaat of misschien wel 5 millimeter? Welke maatafwijkingen kan de 
flexibele onderdoorsnede opvangen, zonder dat de vlakwisseling grater wordt 
dan I millimeter? 
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Bijlage A - Diverse onvlakheden betonoppervlak 

Onvlakheden volgens Cur-Aanbeveling 100. 

Ajbulding A.i: plaatnaden 

Ajbulding A.]: bramen bij naden 

Ajbulding A.5: plaatselijke a]Wijking gemeUn 
met een rei van 400 mm 

Overige onvlakheden : 

Ajbulding A. 7: profileringen als gevolg van het ontwerp 

Ajbulding A.2: elementnaden 

Ajbulding A+ plaatselijke doorbuiging, gemeren 
met een rei van 400 mm 

Ajbulding A.6: vlakheid groot oppervlak, gemeUn 
met un rei van 2000 mm 

Ajbulding A.8: de vlakwisseling Ur plaatse van de st-Ortnaad 



Bijlage A - Diverse onvlakheden betonoppervlak 

Tabel 1 uit de CUR-aanbeveling 100 

Tahel 1 Beoordelingsklassen A volgrns N EN 6722 en B 1 en B2 volgens deze Aanbeveling 
onderwerp 

bekisting ' I 
paneel/plaatpatroon 

plaatnaden 

elementnaden 

minimumafmetlng 

bekistingselement 

afwerking 

centerpensparlngen 

bramen blj naden 

plaatselijke doorbulglng, 

gemeten met rei 400 mm 

plaatselijke afwljking, 

gemeten met rel 400 mm 

vlakheid groot oppervlak. 

gemeten met rel 2000 mm 

hoeken, profilerlng, afweri<lng 

betonoppervlak 

kleur 

varlatie in kleur/grijstint 1) 

vlekvorming 

luchtbellen plaatselijk 

luchtbellen totaal 

grindnesten 

zandstrepen 

kalkstrepen 'I 
aftekenen schroef· en 

spijkergaatjes 

betonverwl'rl<1ng 

vulling aansluitlngen, 

naden en hoeken 

aftekening stortnaden 

en stortonderbreklngen 

onvolkomenlwden 

aftekenlng wapenlng of 

roeststrepen 

aftekening stophout 

aftekening afstandhouders 

aftekening reparatles 

scheuren 

voegen ' ) 

voegwijdtevariatie 

loodrecht op vlak 

voegwijdtevariatie 

evenwijdig aan vlak 

klasse A volgens 

NEN 6722 (VBU 2002) 

geen bijzondere eisen 

52 mm 

5 3 mm 

niet opgenomen 1) 

niet opgenomen 

S3 mm 

S1 mm 

s2mm 

5 7mm 

vellingkanten toepassen 

geen blfzondere eisen 

niet opgenomen 

nlet opgenomen 

s50mm'/dm' 

5 1500 mm' /m' 

niet opgenomen 

geen bijzondere eisen 

geen bijzondere eisen 

niet opgenomen 

nlet opgenomen 

geen bijzondere eisen 

geen esthetlsche elsen 

geen esthetlsche eisen 

op gemarkeerde plaatsen 

geen esthetische eisen 

geen esthetlsche eisen 

niet opgenomen 

niet opgenomen 

nlet opgenomen 

klasse 81 volgens 

CUR·Aanbevellng 100 

conform projectspeclflcatie 

schoon beton 

s l mm 

s 2mm 

1geen eisen (blj nlet opgelegd 

patroon) 

conform projectspeciflcatie 

S2mm 

S l mm 

s 2mm 

s5mm 

conform projectspeciflcatle 

vallen blnnen overeengekomen 

tolerantie 

ten hoogste 2 schaaldelen 

verschll 

niet acceptabel 

nlet zlchtbaar op 5 m 

en 5 50 mm'/dm' 

niet zlchtbaar op 5 m 

en S 1000 mm'/m' 

5 50 mm'/dm' 

ten hoogste 1 per 10 m ' 

nlet acceptabel 

conform projectspecificatie 

ten mlnste 95% 

niet accepta bet 

niet acceptabel 

niet acceptabel 

nlet acceptabel 

acceptabel lndien de afwljking 

in lokale grljstint en vlekkerlg· 

held niet meer dan 1 schaaldeel 

bedraagt ten opzlchte van het 

omrtngende beton en het op· 

pervlak net zo vlak is als het 

omringende niet gerepareerde 

beton 

ten hoogste 0, 1 mm 

tolerantle ten hoogste 25% 

tolerantle ten hoogste 30% 

klasse 82 volgens 

CUR·Aanbeveflng 100 

conform projectspecificatie 

schoon beton 

51mm 

S1mm 

conform projectspecificat ie 

conform projectspecificatie 

Simm 

5lmm 

S 1 mm 

s2mm 

conform projectspeciHcatie 

vallen blnnen overeengeko· 

men tolerantie 

ten hoogste 1 schaaldeel 

verschil 

niet acceptabel 

niet zichtbaar op 5 m 

ens 20 mm'/dm' 

niet zichtbaar op 5 m 

en S 300 mm' /m' 

niet acceptabel 

nlet acceptabel 

nlet acceptabel 

conform projectspecificatie 

100% 

nlet acceptabel 

nlet acceptabel 

niet acceptabel 

nlet acceptabel 

acceptabel lndien de afwijk ing 

In lokale grljstlnt en vlekkerig· 

held nlet meer dan 1 schaal· 

deel bedraagt ten opzlchte 

van het omrlngende beton en 

het oppervlak net zo vlak is 

als het omringende nlet 

gerepareerde beton 

ten hoogste 0, I mm 

tolerantle ten hoogste 25% 

tolerantle ten hoogste 30% 
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Methode van meten 

1. lnleiding 

Gemeten zijn de vlakwisselingen ter plaatse van de stortnaad. Dit is gebeurd in twee 
trappenhuizen 
(A en B) op het project "De Vivaldi" te Amsterdam. Het meten washier relatief eenvoudig 
omdat de prefab trappen al in het trappenhuis waren gemonteerd. In totaal zijn er 860 
metingen verricht in twee dagen tijd. Het doel van de metingen was om meer inzichtelijk te 
krijgen in welke mate de vlakwisselingen kunnen optreden. 

2. Methode 

Volgens de NEN 3682 moet een voegstap op de volgende wijze worden gemeten (zie 
onderstaande afbeelding). Omdat er nergens staat beschreven hoe een vlakwisseling moet 
worden gemeten is deze methode gebruikt omdat <lit de meeste overeenkornsten heeft met 
de vlakwisseling 

meetlat 

winkelhaak 

Ajbeelding B.1: het meten van de voegstap volgens de NEN 3682 met behulp van een winkelhaak en meetlat 

Deze meting is anders aangepakt. Er is gebruik gernaakt van een digitale rneetl<lok 
verbonden aan een datalogger die de rnetingen registreert en uitprint. De digitale rneetl<lok 
was bevestigd aan een kunststof houder (zie onderstaande afbeelding) 

Ajbeelding B.2: digitale meetklok met datalogger 
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Per verdieping is op 20 plaatsen gemeten. Negen keer ter plaatse van de centerpennen, 
zeven keer tussen de centerpennen en vier keer in de hoeken. Dit is gedaan omdat bet 
vooraf niet duidelijk was of er verschil in vlakwisseling zou zijn tussen deze drie plekken. 

c c c 
I 

I I t 
15 16 17 16 19 20 

14 

c-~ 13 

12 

c- ~ 11 

10 

c- ,_ 9 

6 7 6 5 4 3 2 

I I I 

I I I 
c c c = centerpen 

Ajbeelding B.y 2 trappenhuizen, 23 verdiepingen, 20 

metingen per verdieping, totaal 860 meetpunten. 

3. Wijze van werken 

Elke verdieping werden dezelfde handelingen verricht om de data te verzamelen: 

I. Het op 20 plaatsen schoonmaken van de wand. Het verwijderen van cementresten 
en lekstrepen op de plaats van de meting. Dit ging met behulp van een plamuurmes 
en een hamer. 

2. Steeds werd op dezelfde plek begonnen met meten. 

3. Meetklok wordt tegen bet beton gedrukt 

4. Vervolgens werd er op de knop "data" gedrukt, zodat de waarde werd geregistreerd 
in de logger. 

5. Dit herhaalt zich 20 keer. 

6. Daarna wordt op de knop "dear" gedrukt. 

7. De geprinte data wordt van de logger afgescheurd en de logger is gereed voor een 
nieuwe serie van 20 metingen. 

8. Dit herhaalt zich totdat alle verdiepingen in de 2 trappenhuizen zijn voltooid. 
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3. Resultaten trappenhuis A 

Ti.1ppenh11ls A. ver,Uepln!J 

Met inc Tvoe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 21 01 0,3 O.c 1 ~ ;7 0 ' 1.J OJI 0 7 C< 
2 c 1.0 01 0.2 0 1 l/l O,S 01! 1,' 1,9 O;l D~ 
3 1.2 

* 
ID QR ' I] Jr. l.l a 1;;: ~f 

' c 1 7 1,0 01 ~r, 0 3 0,9 o;; 00 0 1 o; 
5 3D 08 28 1 7 04 0 3 03 011 1 0 0 5 211 
6 c 3.,6 1 5 3.3 31 1,4 0.7 '4 1,1 1,9 1 9 2 4 
7 h 16 47 ~ r4l- 22__ 48 '2 2A BB 57 79 
8 h 37 01 J_<j 3 2 16 23 tn 1 8 1 7 21 2,0 
9 c 5,1 1 6 40 -+} -~1- -*· ·-~ _!!)__ __ 2 5 5 1 3.6 
10 47 04 ] 6 1,6 1 3 3,5 28 28 
11 c 1 9 0.3 0,9 09 0 19 11 14 OJ ·on 2,0 
12 0,1 0 1 1 0 Oil 02 !l 1 6 05 Oil 0,9 17 

~ ~---' -
__ .Ll_ _-2.§ I B 0.6 _,!!jl_ 2 1_ ~-1.L __Q,!1__ 

* 
__ Jll_ 1.8 

" h 04 o; On 0 .. 1 11 1 4 1.2 ~o_p 1 3 -ri : 
15 h 1.2 1 6 ~- _lL 5 3 0.S 5 1 3,9 1.6 3 8 3.2 
16 c 25 33 38 3£ 81 44 5,0 4,0 2.3 4,8 4.2 

_____!C__ 23 4 1 30 5;2 68 53 52 3 4 2.7 45 1.B 
18 c 5A 4,1 '7 4,9 * l&.. 54 3,2 30 4_~ q 
19 74 54 6.6 6-if 4 1 56 33 55 42 52 
23 c 2,9 1,8 3,B 23 4,1 08 2,7 1,2 2,4 2,0 1,5 

Gemiddeld totaal 2-9 1,6 2,8 2,4 2,8 2,1 2,4 1 9 2,1 2,4 2,5 

Tabel B.1: resultaten van de metingen van trappenhuis A 

N Valid 

Missing 

Mean 

Std. Deviation 

460 

460 

2,266 

1,8838 

Variance 

Range 

Minimum 

Maximum 

3,5488 

8,8 

,0 

8,8 

Tabel B.2: Statistieken van de metingen van trappenhuis A 
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Ajbeelding B+ Histogram van de metingen van trappenhuis A 
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4. Resultaten trappenhuis B 

T1 .lpJ1e11huis B, var~llepiug 

Melina Tvoe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It 12 
I 05 11 0.6 J!&_ J I 0.6 02 11 u.:; 
2 c no 08 26 r" ~6 0 •1 0.2 0 6 0 7 
3 OB 0.3' 21 'n II) 08 05 1,3 11 

-· 4 c Q; 0 4 24 IJ 1 01 _Q,'j__ 02 0 1 0.1 
5 04 OJ_ 24 02 00 01 14 04 01 
6 c _Q,'j__ 0 3 27 09 I 0 07 30 1.0 0.3 
7 n 63 4.L _?.&... ~ .~d 59 7 4 311 -11!. ---a ·· n .J1)_ 1 4 24 ~ _12_ Q,5 34 15 
9 t 31 49 36 49 40 3.5 05 4.2 33 
10 44 7.5 22 42 38 37 1.3 3.6 27 
11 < 1 4 42 0.9 07 12 Ll. 1 00 07 Oll 
12 _.1..4 30 1 3 OB _QL ~Q,L -lW- _J.2. _M_ 
~ c 1 B 3.0 22 1,4 1 &. -1-IL ~ 34 _!,4_ 

14 n !L _LL. ~- _l._1_ --1..L -1.Q_ L~ Rt _'.!!)_ 
15 n 42 34 3 ,4 :!:S 1.z. 27 1 2 46 
16 c 3.2 I 6 11 24 _QL ~~- ~~ _QL -~-17 5.5 33 1.6 34 . O& 11 _LQ_ 
18 c ~ 4,4 32 51 14 ~ L!... --1..L _'b5 
19 

c-~- - -& iJ.. .lL -% l& qf _!_.L, -i+ r--~Z---aJ ' 34 I 9 1,1 0,4 1,2 
cem. 2,8 27 25 22 I 5 1,6 1,3 1 8 1,6 

Tabel B.3: resultaten van de metingen van trappenhuis B 

N l Valid 
: .• , Missing 

400 
········································-···· 

0 
............................. .;. 

Mean 
·············--·········-·-··········-··············-··· 

2, 131 

2,0136 

4,0548 

Std. Deviation 

Variance 

Range 

Minimum 

Maximum 

-············-······-······-·--·- ·-·· ·-··-· 
11,2 

,0 

11,2 

Tabet B+ Statistieken van de metingen van trappenhuis B 
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Ajbeelding B.y Histogram van de metingen van trappenhuis B 
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-12. ...§11_ ~~8 1 4 32 07 16 
1 8 8,3 65 51 7 ,4 53 36 
2B 6 ,1 6 1 7B BO 5_,Q_ ..l.L ,_ 
0.2 3_,9 33 31 26 _l.!_ 

, .,... 
.!!2 30 25 23 20 ll_ 12 

.. ~ _5.B 2,1 2,4 27 1,9 2.0 
1,6 47 20 1.9 29 4J_ n~ 
25 35 38 5.0 2 1 27 2.8 
.!!2 --1..L _Q,O 20 0.3 00 0,9 

4{- _J~ 02 26 0.9 -~ _J_E 
1 7 !.,5 38 11 21 
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Bijlage C - Beschrijving lnvloedsfactoren 

Nr. Invloedsfactor Bron Categorie 1 Categorie 2 

01 Kwaliteit bekistingplaat Cur-aanbeveling rno Materieel On twerp 
02 Mate van vervuiling van de Cur-aanbev. rno, Bijlage G Materieel Uitvoering 

bekist. 
03 Stijfheid van de bekisting Observatie Materieel On twerp 
04 Beweging tijdens het storten Meting Galgenwhert 24- Materieel Uitvoering 

Ol-07 

05 Aansluiting van de bekisting Observatie Materieel Uitvoering 
06 Verschil tussen de Peter van Hoof Materieel Uitvoering 

doorsnede van de kist aan de 
onder- en bovenzijde 

07 Vochtabsorptie Cur-aanbeveling rno Materieel Uitvoering 
08 Repetitiefactor Observatie Materieel Uitvoering 
09 Uitvoeringswijze Observatie Mens Uitvoering 
IO Aandraaien centerpennen W. van Dijk Mens Uitvoering 
II Lengte van trillen Cur-aanbeveling rno Mens Uitvoering 
12 Instelling werknemer Observatie Mens Uitvoering 
13 Maatvoering bekisting Peter van Hoof Mens Productie 
14 Positioneren bekisting Observatie Mens Uitvoering 
15 Aansturing werknemers N.C.W. Baardman, Doka Mens Uitvoering 
16 Kennis werknemers Observatie Mens Uitvoering 
17 Ervaring werknemers Observatie Mens Uitvoering 
18 W erkomstandigheden Observatie Methode Uitvoering 
19 Bijsturen van de kem Observatie Methode Uitvoering 
20 S tortsnelheid Rapport van Kins & van Methode Uitvoering 

Vijven 
21 Storthoogte Rapport van Kins & van Meth ode On twerp 

Viiven 
22 Hoogte bekisting Rapport van Kins & van Meth ode On twerp 

Vijven 
23 Vorm bekisting Rapport van Kins & van Methode On twerp 

Vijven 
24 Stand bekisting Redenering F. C. van der Meth ode Uitvoering 

Maas 
25 Dynamische belasting Redenering F.C. van der Meth ode On twerp 

Maas 
26 Werkruimte W. van Diik Meth ode On twerp 
27 On twerp W. van Diik Meth ode On twerp 
28 Sluiten van de kist N.C.W. Baardman, Doka Methode Uitvoering 
29 Volumegewicht beton Rapport van Kins & van Materiaal On twerp 

Vijven 
30 Verwerkbaarheid van het Betoniek, mei 2002 Materiaal Uitvoering 

bet on 
31 Ruwheid beton Observatie Materiaal Uitvoering 
p Vlakheid beton Observatie Materiaal Uitvoering 

33 Toleranties in gebruikte N.C.W. Baardman, Doka Materiaal Productie 
material en 

~4 Stand wapening Hans Breevoort, Doka Materiaal Uitvoering 
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Materieel 

Kwaliteit bekistingplaat 
De kwaliteit van de bekistingplaat heeft invloed op de oppervlaktekwaliteit van het beton en 
de aansluiting van de bekisting op het al gerealiseerde beton. 

Mate van vervuiling bekisting 
De vervuiling van de bekisting ontstaat door het storten. Na het ontkisten blijven resten van 
het beton achter op de bekistingplaat. Ook lekwater tussen de bekistingplaat en het beton 
zorgt voor vervuiling. Indien na elke start de bekisting wordt schoongemaakt, valt 
vervuiling erg mee. Oak het alien van de bekisting zorgt ervoor dat er minder vervuiling 
achterblijft. 
Aan de buitenzijde van de kem kan de bekisting goed schoongemaakt en geolied warden, 
in tegenstelling tot de binnenzijde van de kem. 

Stijfheid bekisting 
Aan de onderzijde van de bekisting is de stijfheid onvoldoende. Terwijl hier de betondruk 
juist maximaal is. Met name de dynamische belasting is een prableem. Oak tussen de 
centerpennen zal moeten blijken of de stijfheid voldoende is. 

Beweging tijdens het storten 
Omdat er niet alleen sprake is van statische belasting, maar ook van dynamische belasting 
(door het storten van beton van grate hoogte) gaat de bekisting heen en weer. Het gevolg is 
<lat de bekisting niet goed meer aansluit op het beton. 

Aansluiting van de bekisting 
Stortnaden ontstaan als de bekisting niet goed aansluit op het beton. Dit kan door 
onzorgvuldig werken, onvlakheid beton, verschil in doorsnede van de bekisting en het 
onvoldoende aandraaien van de centerpennen. 

Vochtabsorptie 
Indien houten bekisting wordt gebruikt heeft deze invloed op de vlakheid van het beton. De 
sterkte en vlakheid van de bekistingplaat wordt beinvloed door vocht. Een bekistingplaat 
zonder coating is absorberend. Dit betekent <lat vocht wordt onttrokken uit het beton. Dit 
zorgt ervoor dat de kans op luchtbellen kleiner is. Teveel vochtonttrekking is niet gewenst 
omdat er dan geen goede reactie mogelijk meer is van het cement. Dit zorgt weer voor een 
slechte betonkwaliteit. Indien de houten bekisting is voorzien van een coating zal de 
vochtuittreding gelijkmatiger optreden. Vochtregulatie wordt dus verbeterd. Echter: 

bij een hoog repeterend gebruik, meer dan tienmaal, neemt het vochtgehalte in de plaat aanzienlijk 
toe. Een gemiddelde houtvochtigheid van 12 a 15°/o kan hierbij oplopen tot zelfs 30%. Hierdoor 
ontstaat in multiplex doorgaans een maximale diktezwelling van circa 5 %. [CUR, 2004) 

Verschil tussen de doorsnede van de kist aan de onder- en bovenzijde 
Omdat de bovenzijde van de kist nooit precies dezelfde doorsnede kan hebben als de 
onderzijde, zal <lit er toe leiden <lat de bekisting niet goed zal aansluiten op het beton. Ter 
plaatse van de hoeken zal <lit effect grater zijn dan in het platte vlak. De reden is <lat in 
platte vlak de bekisting met behulp van centerpennen aangedraaid kan warden. 

Repetitiefactor 
Bij een hoog repeterend gebruik, verslechtert de kwaliteit van de houten bekistingplaat. 
Mede doordat bij hoog repeterend gebruik de porien van het hout dicht gaan zitten. Gevolg 
is een veranderend a bsorptievermogen van de bekistingplaat. 
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Stalen en kunststof bekistingplaten absorberen geen water. Deze geven dus een 
gelijkmatiger betonkwaliteit. 

Mens 

Uitvoeringswijze 
Indien er niet wordt gewerkt volgens de voorschriften van de leverancier, kan de kwaliteit 
van de vlakheid verslechteren. Bijvoorbeeld als de bekisting niet wordt schoongemaakt, de 
bekisting niet goed wordt aangesloten, centerpennen onvoldoende worden aangedraaid of 
juist te strak aangedraaid. 

Aandraaien van de centerpennen 
Bij het ongelijkmatig aandraaien van de centerpennen kan het voorkomen <lat de bekisting 
niet goed aansluit op het beton. 

Lengte van het trillen 
Door te kort trillen verdicht het beton onvoldoende. Door te lang trillen kan ontmenging het 
gevolg zijn, net zoals grindnesten en zandstrepen. 

lnstelling werknemer 
Met instelling van de werknemer wordt bedoeld of hij/zij een goede of slechte motivatie 
heeft om zijn/haar werk te doen. 

Maatvoering bekisting 
Tijdens de productie van de klimkist kan de maatvoering goed of slecht gebeuren. Bij een 
slechte maatvoering ontstaan maatafwijkingen die later weer invloed hebben op de kwaliteit 
van het beton. 

Positioneren bekisting 
Tijdens de uitvoering kan het positioneren van de klimkist in verschillende richtingen fout 
gaan. Dit zorgt voor afwijkingen in het beton. 

Aansturen werknemers 
Het aansturen van werknemers heeft invloed op de kwaliteit van het werk <lat wordt 
afgeleverd. 

Kennis werknemers 
De kennis van werknemers heeft invloed op de kwaliteit van het werk <lat wordt afgeleverd. 

Ervaring werknemers 
De kennis van werknemers heeft invloed op de kwaliteit van het werk <lat wordt afgeleverd. 

Meth ode 

Werkomstandigheden 
Werkomstandigheden zijn van invloed op de instelling van de werknemers. Indirect 
hebben de werkomstandigheden dus invloed op de kwaliteit van het werk. 

Bijsturen van de klimkist 
Om verticale maatafwijkingen van de kern te voorkomen of te corrigeren, kan het zijn <lat 
de klimkist bijgestuurd moet warden. Dit betekent <lat de bekisting iets "uit het lood" wordt 
gezet. Dit heeft aan de onderzijde invloed op de aansluiting van de bekisting op het beton. 
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Stortsnelheid beton 
De stijgsnelheid van beton kan varieren van 0,1 tot 12 meter per uur. Hoe hoger de 
stijgsnelheid, hoe hoger de zijdelingse betondruk. 

Storthoogte van het beton 
Hieronder wordt verstaan de hoogte, waarover de betonspecie uit het transportmiddel in de 
bekisting kan vallen. Hierbij zal de specie de neiging vertonen uiteen te spatten tegen de 
wandbekisting en zal de specie op de reeds aanwezige specie een hoge belasting uitoefenen. 
(van Kins & van Vijven, 1985] 

Hoe grater de hoogte, hoe hogere de dynamische belasting op de bekisting. 

Vorm van de bekisting 
Hoe grater doorsnede van de wand, hoe meer beton nodig is. Dit heeft invloed op de 
(dynamische) zijdelingse belasting. 

Stand bekisting 
Indien de stand van de bekisting niet verticaal is, sluit de bekisting ter plaatse van de 
stortnaad niet goed aan. Oak als de kem in verticaal opzicht bijgestuurd moet warden, 
warden de bekisting bewust niet verticaal gesteld. 

Dynamische belasting 
De grootte van de dynamische belasting is bepalend voor de stijfheid van de bekisting. 

Hoogte van de bekisting 
De hoogte van de bekisting heeft invloed op de storthoogte en die heeft weer invloed op 
(dynamische) zijdelingse belasting. 

Werkruimte 
De beschikbare werkruimte heeft indirect invloed op de kwaliteit van het geleverde werk. 

Ontwerp 
De keuze voor een bepaald systeem of bepaalde methode zorgt ervoor <lat bijbehorende 
effecten optreden. Bijvoorbeeld de buitenkist gebruiken als stelkist. De binnenkist wordt 
dan ongecontroleerd gesloten (men heeft geen zekerheid of de binnenkist goed aansluit op 
het beton). Dit effect is inherent aan het ontwerp of de keuze van de werkmethode. 

Sluiten van de kist 
Het sluiten van de kist heeft invloed op de aansluiting tegen beton. Bij de sluitkist kan niet 
gecontroleerd warden of deze aansluiting goed is. 

Materiaal 

Verwerkbaarheid van het beton 
De betonspecie die wordt gebruikt moet voldoende verwerkbaar zijn. Dit betekent <lat de 
betonspecie voldoende vloeibaar moet zijn om een goede verdichting te garanderen. Indien 
de betonspecie te vloeibaar is heeft <lit een nadelig effect, namelijk het lekken van de 
betonspecie. 
De plasticiteit of vloeibaarheid van beton wordt uitgedrukt in een zetmaat. Deze zetmaat 
kan voor wanden varieren van o - 120 mm. Bij een zetrnaat van 80 mm of hoger geeft een 
betere hechting op het oude beton dan specie met een lagere zetmaat [Betoniek, 2002] 



Bijlage D - Beschrijving Invloedsfactoren 

Ruwheid beton 
Ter plaatse van de stortnaad kan het beton zodanig ruw zijn, <lat bekisting niet goed 
aansluit. 

Vlakheid beton 
De vlakheid van het beton heeft invloed op de mate waarin de bekisting goed aansluit op het 
al gerealiseerde beton. 

Volumegewicht beton 
Het gewicht van beton kan varieren van 2200 t/m 2400 kg/m3. Hoe hoger het gewicht, hoe 
hoger de zijdelingse betondruk. 

Maatafwijkingen gebruikte materialen 
Alle gebruikte materialen hebben een toegestane tolerantie. Deze toleranties zorgen voor 
een opeenstapeling van maatafwijkingen. Indien deze te groat warden heeft <lit invloed op 
de kwaliteit van het werk. 

Stand wapening 
De grate hoeveelheid wapening kan er voor zorgen <lat de bekisting niet helemaal goed 
aansluit op het beton. Oak kan de bekisting geforceerd warden door het vele staal. Dit zorgt 
weer voor onvlakheden in het betonwerk. 



Bijlage D - Overzicht met directe en indirecte oorzaken 

1. Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
Verkeerd ontwerp 

Te hoge kosten 

2. De scheefstand van de bekisting 
Maatafwijkingen van de bekisting 

Toleranties gebruikte materialen 
Productiefouten 

Verkeerde uitvoeringswijze 
Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 

Bijsturen van de bekisting 
Het verticaal afwijken (scheef gaan) van de kern 

3. Te veel aandraaien van de centerpennen 
Verkeerde instelling werknemer 

Werkomstandigheden 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 

4. Te weinig aandraaien van der centerpennen 
Verkeerde instelling werknemer 

Werkomstandigheden 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 
Te weinig werkruimte 

Verkeerd ontwerp 

5. Vervorming van de klimkist 
Onvoldoende stijfheid van de bekisting 

Te hoge stortsnelheid van het beton 
Verkeerd ontwerp 

Forceren van de bekisting 
Onvoldoende stijfheid van de bekisting 
Beweging tijdens het storten 
Maatafwijkingen van de bekisting 
Niet goed aansluiten van de bekisting 
Verschil in de doorsnede van de kist (onder- en bovenzijde) 
Verkeerde uitvoeringswijze 
Te veel aandraaien van de centerpennen 
Verkeerd positioneren van de bekisting 
Scheefstand van de wapening 
Scheefstand bekisting 
Verkeerd ontwerp 
Onvlakheid beton 

Beschadiging 
Verkeerde uitvoeringswijze 

Hoge repetitiefactor 



Bijlage D - Overzicht met directe en indirecte oorzaken 

6. Verschil in de doorsnede van de kist (onder- en bovenzijde) 
Onvoldoende stijfheid van de bekisting 

Te hoge stortsnelheid van het beton 
Verkeerd ontwerp 

Maatafwijkingen van de bekisting 
Toleranties gebruikte materialen 
Productiefouten 
Verkeerd ontwerp 

7. Vervuiling van de bekisting 
Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 

Verkeerd ontwerp 
Te veel bekistingsolie 

Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 

Niet goed schoonmaken van de bekisting 
Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 
Slechte werkomstandigheden 
Te weinig werlauimte 

8. Slechte kwaliteit van de bekistingplaat 
Vervuiling 

Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
Te veel bekistingsolie 
Niet goed schoonmaken van de bekisting 

Vochtabsorptie 
Slechte kwaliteit bekistingplaat 
Beschadiging 

Verkeerd ontwerp 
Te hoge kosten 

Beschadiging 
Verkeerde uitvoeringswijze 

9. Te veel beweging tijdens het storten 
Onvoldoende stijfheid van de bekisting 

Te hoge stortsnelheid van het beton 
Verkeerd ontwerp 

Te weinig aandraaien van de centerpennen 
Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 
Te weinig werlauimte 

Te hoge dynamische belasting 
Te hoge stortsnelheid van het beton 
Te grate storthoogte 
Verkeerd ontwerp 
Te groat volumegewicht beton 

10. De scheefstand van de wapening 
Verkeerde uitvoeringswijze 

Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 



Bijlage D - Overzicht met directe en indirecte oorzaken 

11. Onvlakheid van het beton 
Slechte kwaliteit bekistingplaat 

Vervuiling 
Vo ch ta bsorptie 
Verkeerd ontwerp 
Beschadiging 

Vervuiling 
Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
Te veel bekistingsolie 
Niet goed schoonmaken van de bekisting 

Onvoldoende stijfheid bekisting 
Te hoge stortsnelheid van het beton 
Verkeerd ontwerp 

Niet goed aansluiten van de bekisting 
Verschil in de doorsnede van de kist (onder- en bovenzijde) 

Onvoldoende stijfheid van de bekisting 
Maatafwijkingen van de bekisting 

Slechte verwerkbaarheid van het beton 

12. Ruwheid van het beton 
Slechte kwaliteit bekistingplaat 

Vervuiling 
Voch ta bsorptie 
Verkeerd ontwerp 
Beschadiging 

Vervuiling 
Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 
Te veel bekistingsolie 
Niet goed schoonmaken van de bekisting 

Onvoldoende stijfheid bekisting 
Te hoge stortsnelheid van het beton 
Verkeerd ontwerp 

Te lang trillen 
Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 

Te kort trillen 
Verkeerde instelling werknemer 
Verkeerde aansturing werknemer 
Te weinig kennis werknemer 
Te weinig ervaring werknemer 
Slechte werkomstandigheden 

Slechte verwerkbaarheid van het beton 
Beschadiging 

Verkeerde uitvoeringswijze 
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BIJLAGE E 

Verkeerde positie 
geven van de klimkist 

Niet handhaven positie 
van de klimkist 

Te veel vlak
wisseling tpv 
de stortnaden 

Gevolg 



Materieel Mens Methode Materiaal 

Oorzaak ~ 
00 t:: 
t:: "' t:: 

Oil > 0 ·.o gfl t:: ti Ill . .§ Ill Vi '2 t:: ;.;;: Ill 
Ill 

.... ... 00 ..0 ... 
Vi ·.o .... ... ;.;;: t:: "' ... "' "' .... 00 ... § E 

t:: t:: "' ti -;; 
-:;; ..0 t:: :!i2 :.12 :!i2 ... E ... ... t:: ·.o 00 ... 

~ E t:: ... "' t:: ... 00 Ill t:: ..c:: ·c 
"' ... t:: ... ., ·.o ... ... t:: t:: e- s:: t:: ;.;;: fQ:j .8 

... 
Tu 00 "' t:: 

~ "' 
..0 ... <Jl t:: t:: 

.I<: t:: ... ... t:: ·.o ~ 
t:: -:;; ... 

~ 
... s:: ;.;;: .I<: ... .... "' e- 2d "' ... ... "' E t:: t:: Vi t:: 00 N .I<: .... .I<: > ... .8 <Jl ..0 ..0 > e- ... .... ... t:: "' v t:: ·.o "' "' t:: 'if .... ... 

~ 2d ... ..c:: ... "' > 

~ 
..0 ~ ... t:: OJ t:: .!!!- .:E 2d ·.o Ill 2d = > ·.o .... ... 

~ ... t:: v 00 ..0 2d ·;; <Jl ;.;;: 00 "' ... ... ... <Jl .8 
., <Jl ~ s:: 00 .I<: ;a 00 ..0 2d t:: v ~ 00 ;.;;: ... t:: ·;; i:: > "' ·.o ;.;;: ·.o 00 ... 00 <Jl t:: "' 

... t:: .!'d "' t:: ... ·:; -~ ..c:: t:: ... 00 .... t:: u ... t:: ·;; ... E JJ .... 2 ... ..0 ·.o cE v :::;.;: ., ... e- ... v ·v; s:: 
;.§ ... ·c a ·c E ·;; 0 bo ·.o ..c:: Cii "' ·a 

..0 ... <Jl Oil i:: ..0 ~ &. ·c s:: "' t:: Ill .l3 ..c:: <Jl v ·2 e- f 
... 

"' ..0 ... ... <Jl 0 2 t:: t:: ., 
"' 00 t:: 

Gevolg - "' :.Q :_p ·.o t:: ., .... <Jl ... ... 
}l 0 ., ~ ~ 

00 <Jl OJ 0 ;.;;: Ill 

"' ... ..0 0 ... P.. 

:~ 
... ·.o ... ·.o 0 t:: 0 ;; t:: E 0 "§ ... .... .I<: 00 ... <Jl 8 ..0 "' = t:: ·.o <Jl .I<: ., t:: ... .I<: E t:: ti "' t:: ..0 

·v; 00 ·v; ~ ·.o ., 
2d ~ Ill ·v; s:: 2d 0 "' t:: t:: t:: ·.o 0 Ill '€ ..0 .... ~ ... "' 

.... 
0 .5 ~ "' ... 0 t:: ... ... ..c:: .... 00 "' ... ... ..0 -;; 0 "' t:: ... > ·:; .5 "' ;:l "' ~ ... Ill .I<: t: ... '"-;; ;:l 

~ ti > 00 "' P.. ;.;;: P.. ..c:: "' P.. :§ <Jl 0 "' "' "' <B 
v "' "' :.Q t:: .... .8 "' ~ ~ t:: 0 0 "' "' ~ 00 t:: t:: ... .5 v > ... 0 ... ... P.. ... t:: t:: <Jl t:: ] :::; "So ... .8 t:: 0 i:I "' ..0 ·;; <Jl t:: 

;.§ "§ 
., 

I 
., 0 .... .I<: ... ... ... "' "' 00 i:I ... 

~ <Jl Ill 

"' "' 00 v > ... ... 
.l3 0 "' "" > t:: = "' "' "' "' 0 0 .B "' ·a ..0 :0 ~ ·a "' t:: "€ > "' :l2 ·.o .... .... :E ~ 

... ... .... .... .... .... ~ 00 ... 2d ... .... 0 i ·;; i:: ~ 2d :; "' ., ., OJ blJ "' 00 ... ... ... ... "' "' OJ ·;; t: OJ "' 2d 00 0 00 ·;; ... v ... 2d "' ..c:: 0 0 ., .l3 ., v ., ... 0 ..c:: 0 ... ... ... ... 0 0 ;:l 00 ., t:: 0 ... ..c:: ..c:: 0 6h 
... 0 ... ... > {i ..c:: "' .... ... -;; 

v ~ ~ > .I<: "' ..:.: Ill > ~ ..c:: - ..c:: .I<: .I<: .I<: .I<: > > "' ti > ~ ~ .I<: > v v ..c:: ... ..c:: ~ .I<: 00 E ~ > ... ... 
"' ... t:: .... 

"' 
.... .... ., .... .... .... .... t:: t:: 0 Ill ... ..c:: .... t:: ti ... t:: 0 ..c:: 0 ... ... ... ., ., ., 0 ... z ... ... ... ... ... .... z ... ... ... ... ... ... ... ... v ... ... ... ... ;:l v ti) > > 0 > :::E > > f-o .... f-o f-o > > > > 0 0 P.. f-o f-o f-o f-o f-o ca ti) f-o f-o <I) f-o f-o > 0 ::r: JJ f-o ti) P::: 0 f-o <I) f-o 

0 <'I ""' "<t" ""' \.!) r-. 00 g' 8 .... ::! ;'.;' "<t" ""' '8 £;- ";':! 8' 0 ;;; ~ ~ ;r N' \.!) r-. 00 0\ ~ ::;.. ~ ~ "S. ~ '£_ !::: ~ 0\ S- ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 .... H .... <'I N <'I <'I <'I ~ 

01 Slechte kwaliteit bekistingplaat I I I I 4 
02 Vervuiling van de bekisting I I I 3 
03 Vervorrning bekisting I I I I 4 
04 Onvoldoende stijfheid van de bekisting I I I 3 
O'i Verkeerde positie centerpennen I I 

al 06 Maatafwijkingen van de bekisting I I I 
·i::: 
2d 
"' 08 Verschil in de doorsnede van de kist ~ I I 2 

og Te veel vochtabsorptie I I 2 
IO Forceren van de bekisting I I I I I I I I I I I I 12 . 
II Te hoge repetitiefactor 

n Te hoge kosten 0 
I4 Verkeerde uitvoeringswijze I I I I I I 6 
I'i Verkeerde instelling werknemer I I 
I6 Verkeerd positioneren bekisting I l I I I I I 7 
17 Verkeerde aansturing werknemers 0 
18 Onvoldoende kennis werknemers 0 
Ig Onvoldoende ervaring werknemers 0 

<Jl Productiefouten 5 = 20 I I I I I 
Ill 
~ 21 Niel goed schoonmaken van de bekisting I I I I I I 6 

22 Te veel aandraaien centerpennen I 1 I I 4 
23 Te weinig aandraaien centerpennen I I I I I 5 
24 Te Jang hillen I I I I 4 
25 Te kort trillen I I I I I 5 
26 Te veel bekistingsolie I I I I 4 
27 Beschadiging I I 
28 Slechte werkomstandigheden I I 
2q Te hoge stortsnelheid beton I I I I I I 6 

w Te grote storthoogte I I ... 
3I Scheefstand bekisting 3 "8 I I I 

.s 32 Te hoge dynamische belasting I I I I 4 
Ill 

Te weinig werkruimte ~ 33 I I 
34 Verkeerd ontwerp 0 

35 Ongecontroleerd sluiten bekisting I I 
36 Het verticaal afwijken (scheef gaan) van de kern I I 2 

37 Te groot volumegewicht beton 0 -- -
«i 38 Slechte veiwerkbaarheid van het beton 0 
"' N Ruwheid beton 6 ·i::: I I I I I I 
~ Onvlakheid beton 8 "' 40 I I I I I I I I 
~ Toleranties in gebruikte materialen 

- -f-

4I 
I- - 0 

42 Scheefstand wapening I I 
totaal 4 4 I 5 2 5 2 3 I I I I 0 7 IO I IO IO IO I I 2 2 I l l 4 'i 2 I 2 I 3 q 3 2 I 2 l 2 2 3 no 



STROOM-ANAL YSE SCHEMA 
BIJLAGEfi. 

"DE MEERVOUDIGE RELATIES TUSSEN DE VERSCHILLENDE DIRECTE EN INDIRECTE OORZAKEN VAN HET PROBLEEM" 
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Bijlage H - Onderbouwing van de indeling van de directe oorzaken 

Onderbouwing van de indeling van de directe oorzaken 

Om in te schatten welke directe oorzaken het meeste invloed heeft op het probleem is 
gebruikt gemaakt van vier cijfers: 

1. = zeer kleine kans / zeer klein gevolg 
2. = kleine kans / klein gevolg 
3. = grote kans / groot gevolg 
4. = zeer grote kans / zeer groot gevolg 

Als het cijfer voor kans en gevolg met elkaar zijn vermenigvuldigd volgt een cijfer voor 
risico. Aan de hand van dit cijfer worden de oorzaken verdeeld in de volgende categorieen: 

Zeer weinig invloed (1-4 punten) 
Weinig invloed (5-8 punten) 
Veel invloed (9-12 punten) 
Zeer veel invloed (13-16 punten) 

1. Het ongecontroleerd sluiten van de bekisting 

Kans van voorkomen 
De kans dat het ongecontroleerd sluiten van de bekisting voorkomt is erg groot. Op elke 
verdieping wordt de "sluitkist" gesloten zonder <lat wordt gecontroleerd of de bekisting goed 
aansluit. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
De gevolgen kunnen groot zijn. De kist wordt wel tegen het beton "aangereden" maar kan 
zomaar een aantal millimeter los staan. En dit is vergeleken met de gemiddelde 
vlakwisseling erg veel. Cijfer: 4. 

2. De scheefstand van de bekisting 

Kans van voorkomen 
De scheefstand van de bekisting komt niet vaak voor. Over het algemeen staat de bekisting 
verticaal. Bij incidentele gevallen, zoals verkeerde maatvoering ofhet bijsturen van de kist, 
zal de klimbekisting iets "uit het lood staan". Cijfer: 1. 

Grootte van het gevolg 
Het gevolg van scheefstand is niet erg groot. Indien de kist aan de bovenzijde 2 cm "uit het 
lood" staat, zal de kist onderaan o,8 mm "open staan". Zie ook onderstaand figuur. Cijfer: 
2. 

y 

Ajbeelding I.I: Bij scheefstand van de bekisting is de aansluiting op het beton nog redelijk goed 



Bijlage H - Onderbouwing van de indeling van de directe oorzaken 

3. Te veel aandraaien van de centerpennen 

Kans van.Y.oorkomen 
Met het te veel aandraaien van de centerpennen wordt bedoeld: zoveel kracht uitoefenen <lat 
de afstandhouder vervormt. De krachten die uitgeoefend worden op de centerpennen liggen 
tussen de 30 en 40 kN. Uit proeven (gemeten door T. Kaizer, BAM) blijkt <lat de 
afstandhouders dan 2,3 en 3>4 mm te vervormen. Dit komt in feite elke keer voor. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
Het gevolg van de vervorming is niet erg groat. Ook al vervormt de centerpen, de 
aansluiting van de bekisting zal nog steeds redelijk goed zijn. Cijfer: 2. 

Ajbeelding I.2: Hoewel de afstandhouder vervonnt, bl!ift de aansluiting van de kist op het beton redelijk goed 

4. Te weinig aandraaien van de centerpennen 

Kans van voorkomen 
Het te weinig aandraaien van de centerpennen komt in de praktijk vrijwel niet voor. Elke 
centerpen wordt vastgeslagen met behulp van een hamer. Als een centerpen niet goed 
wordt vastgeslagen zou de kist "springen" en dit gebeurt zelden. Cijfer: r. 

Grootte van het gevolg 
De gevolgen zouden zeer groat zijn. Er zou sprake zijn van een grote vlakwisseling en de 
het beton zou zelfs openlijk weg kunnen vloeien. Cijfer: 4. 

5. Vervorming van de klimkist 

Kans van voorkomen 
De kans van voorkomen is groat. Gedurende het proces zal de bekisting steeds meer 
vervormen. Ook zal in bijvoorbeeld de hoeken altijd vervorming plaats vinden, vanwege 
passingproblemen. Ook bij het ontkisten vindt vervorming plaats. Cijfer: + 

Grootte van bet gevolg 
De gevolgen voor de aansluiting van de bekisting op het beton zijn redelijk groat. Maar niet 
zo groot dat de kist nooit meer aansluit. De kist heeft namelijk ook een zekere mate van 
flexibiliteit, zodat de kist in positie gedwongen kan warden. Cijfer: 3-



Bijlage H - Onderbouwing van de indeling van de directe oorzaken 

6. Verschil in doorsnede van de kist (onder- en bovenzijde) 

Kans van voorkomen 
De kans <lat <lit voorkomt is erg groot. Dit fenomeen is altijd aanwezig. De doorsnede van 
de onderzijde kan nooit precies hetzelfde zijn als aan de bovenzijde. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
Doordat de doorsnede onder en boven niet gelijk zijn, zullen er bij de aansluiting van de 
kist op het gerealiseerde beton altijd problemen ontstaan. Dit manifesteert zich met name 
in de hoeken waar de grootste vlakwisselingen zich voordoen. Cijfer: 4. 

7. Vervuilde bekisting 

Kans van voorkomen 
De kans <lat <lit voorkomt is groot. De bekisting wordt wel na elke stort schoongemaakt, 
maar <lit gebeurt alleen op plekken waar men erbij kan. Sommige stukken worden 
overgeslagen. Het is ook vuil werk, dus vervuiling treedt snel op. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
De gevolgen van vervuiling zijn ook relatief groot. Wat resten van betonmortel kan alle 
enkele centimeters opening geven tussen de bekisting en het beton. Cijfer: 3. 

8. Slechte kwaliteit van de bekistingplaat 

Kans van voorkomen 
De kans <lat de kwaliteit van de bekistingplaat verslechtert tijdens het proces is redelijk 
groot. Ten eerste is de plaat van hout, waardoor de plaat gevoelig is voor vochtabsorptie en 
beschadiging. Ook gaat het werk gepaard met veel rommel en beton, zodat er ook snel 
vervuiling optreedt. Cijfer: 3. 

Grootte van bet gevolg 
De gevolgen voor de aansluiting zijn groot, deze is minder goed. Ook geeft een slechte 
bekistingplaat een mindere vlakheid van het beton, zodat ook de aansluiting tussen het 
beton de kist minder is. Cijfer: 4. 

9. Beweging tijdens het storten 

Kans van voorkornen 
Op alle plekken waar gestort wordt zorgt deze de dynamische belasting van het vallende 
beton voor beweging. Cijfer: 4 

Grootte van het gevolg 
Uit metingen is gebleken <lat de beweging tijdens het storten varieert van x tot x mm. Cijfer: 

3· 

10. De scheefstand van de wapening 

Kans van voorkomen 
De scheefstand van de wapening kornt niet veel voor. Over het algemeen zorgt de 
benodigde dekkingruimte ervoor <lat de wapening niet de bekisting wegdrukt. Maar het kan 
voorkomen, orndat er ontzettend vele wapening in de wand zit. Cijfer: 1. 



Bijlage H - Onderbouwing van de indeling van de directe oorzaken 

Grootte van bet gevolg 
Als de wapening scheef staat, kan dit voor een grate opening zorgen tussen het beton en de 
bekisting. Zie ook onderstaande afbeelding. Cijfer: + 

vert. balken --

bekistingplaat 

wapening 

afstandhouder 

Ajbeelding I.y door de scheefstand van de wapening kan er een grate opening ontstaan 

9. Onvlakheid van het beton 

Kans van voorkomen 
De kans dat onvlakheid voorkomt is erg groot. Dit blijkt ook wel uit observaties. Er is sprake 
van veel verschillende onvlakheden die ook nog vaak voorkomen. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
De gevolgen van de aansluiting van de bekisting op het beton kunnen groot zijn. Maar 
omdat de bekisting ook nog enigszins flexibel is, kan over bet algemeen nog een redelijke 
aansluiting verkregen worden. Cijfer: 2. 

10. Ruwheid van het beton 

Kans van voorkomen 
De kans <lat ruwheid voorkomt is erg groot. Dat komt ook omdat er veel factoren zijn, die 
ruwheid veroorzaken. Het heeft dus een grote kans om op te treden. Cijfer: 4. 

Grootte van het gevolg 
De gevolgen van de aansluiting van de bekisting op het beton kunnen groot zijn. Maar 
omdat de bekisting ook nog enigszins flexibel is, kan over het algemeen nog een redelijke 
aansluiting verkregen worden. Cijfer: 2. 



1. Bekisting 
aansluiting 
geven 

2. Bekisting 
tijdelijk fixeren 
(onderzijde) 

3. Bekisting 
positioneren 
(bovenzijde) 

4. Bekisting 
tijdelijk fixeren 

5. Schoonmaken 

6. Ontkisten 

MORFOLOGISCH OVERZICHT BIJLAGE I 

Grondvorm 

Alternatieven 

Grondvorm 

Alternatieven 

Grondvorm 

Alternatieven 

Grondvorm 

Alternatieven 

Grondvorm 

Alternatieven 

"OVERZICHT VAN DE FUNCTIES EN DE BIJBEHORENDE WERKWIJZEN VAN DE BEKISTING" 

Trekken 

A. 

erbinding met constructie 

Centerring 

A. 

A. 

Minim al 

A. 

Scharni ren 

A. 

8. 

8 . 

8 . 

I 
i 
: 

t~t -+-
Meerdere delen 

ll] 
Demonteren 

C. D. E. 

Schoren naar tegen-
over liggende bekisting Schoren t.o .v. constructie 

Materiaalverbinding 

c. D. E. 

Schoren naar tegen-
over liggende bekisting Schoren tov constructie Lijmen 

c. 

Centeren 

c. 

Sch iven 

B. 

F. 

Bouten 



Bijlage J - Berekeningen verticale ondersteuningsbalken 
en berekening van de schoren op knik 

Berekening verticale ondersteuningsbalken 

Om aan te tonen dat er in plaats van verticale houten liggers ook stalen kokerprofielen 
kunnen worden gebruikt, wordt in deze bijlage de berekening weergegeven. 

De situatie is als volgt: 
In de oude situatie worden drie horizontale balken toegepast met onderlinge afstanden van 
r en 1,5 meter. Dit zijn dus drie ondersteuningsbalken die de houten ligger ondersteunen. 
In de nieuwe situatie hebben de stalen kokerprofielen vier ondersteuningsbalken. Bovenin 
een frame vanwege de vormvastheid, onderin om de bekisting aan te sluiten en in daar 
tussen in 2 horizontale balken die ook in de oude situatie daar al zaten. Zie ook 
onderstaande afbeelding voor wat meer duidelijkheid. 

centerpen 

centerpen 

centerpen 

0 
[[) 

0 
0 
0 
....... 

0 
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Ajbeeldingj.1: Oude situatie met 3 ondersteuningen 

centerpen 
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schoor 
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0 
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0 
(\j 
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Afbeelding].2: Nieuwe situatie met 4 ondersteuningen 

In de berekening wordt uitgegaan van een maximale betondruk van 50 kN/m2
• Dit is een 

reele waarde omdat leveranciers ook met dit getal rekenen. Als er wordt uitgegaan van een 
hogere waarde clan worden de ondersteuningsbalken erg zwaar. Het is clan efficienter om 
de stortsnelheid aan te passen, zodat de betondruk altijd beneden 50 kN/m2 blijft. Per 
stalen koker betekent dit een belasting van IO kN/m1

, omdat de hart- op hartafstanden van 
de kokers 200 millimeter bedragen. 

In afbeelding J.2 is te zien dat de onderste helft van de stalen koker het meest kritiek is 
vanwege de overspanning van 2 meter. Verder geeft het "laagsgewijs storten" een 
ongunstige belasting. 
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Bijlage ] - Berekeningen verticale ondersteuningsbalken 

en berekening van de schoren op knik 
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Belastinggeval 1 Belastinggeval 2 

Ajbeelding ].y In het geval van belastinggeval 2 wordt de stalen koker ongunstiger belast. Deze situatie komt voor als er 2 

betonlagen zijn gestort en dan ontstaat er de maximale uitwijking van de stalen koker. 

Uit bijgevoegde berekeningen blijkt dat de maximale uitwijking van punt A 2 millimeter zal 
bedragen. Dit is een acceptabele waarde, omdat de eis die wordt gesteld aan schoon beton 
(klasse Bi) 5 millimeter is gemeten onder een rei van 2 meter. De uitbuiging van 2 

millimeter blijft ruimt onder deze 5 millimeter! Geconcludeerd kan warden dat het 
vervangen van de houten liggers door stalen kokerprofielen met de afmeting 12ox6ox5 mm 
wat betreft doorbuiging van de kokers geen problemen op zal leveren. 



Bijlage J - Berekeningen verticale ondersteuningsbalken 

en berekening van de schoren op knik 

Knikberekening schoren 

Ajbeelding]4: de maximale kniklengte is 1110 meter. 

Centrische knik buisprofiel 0 70 mm met een dikte van 5 mm. 

Eis: 

Nc;s;d / Wbuc · Nc;u;d s; I 

Nc;s;d = drukkracht ten gevolge van de belasting 
Nc;u;d = uiterst opneembare drukkracht van de doorsnede 

Wbuc = knikfactor afhankelijk van slankheid van de staaf (af te lezen in tabel 2.14, 

tabellenboek Briede, 1995) = 0,92 

Nc;s;d = 64 kN 

Nc;u;d =A* a= 1021. 235 = 239935 N = 240 kN 

Wbuc = afhankelijk van Arel 

Arel= relatieve slankheid = Ayf Ae = 48/93,91 = 0,51 

32 kN 

32 kN 

Ae = afhankelijk van staalsoort (zie 2.13 tabellenboek Briede, 1995) in <lit geval = 93,91 

Ay = Iy;buc/iy = 1110/23 = 48 

iy = ~Jy/ A= .J542415/1021=23 

Eis: 

Nc;s;d / Wbuc · Nc;u;d s; I 

64000 I 0,92 . 239935 = 0,3 $; I 

Buisprofiel voldoet! 


