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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject, welke is uitgevoerd bij de masterrichting 
Construction Technology (Uitvoeringstechiek) aan de faculteit Bouwkunde van de TU in Eindhoven. 

Na mijn observatieperiode op het project de KMAR te Schiphol en een gesprek met mijn begeleiders 
ben ik tot het onderwerp gekomen dat voor u ligt, namelijk het verdichten van betonnen wanden. De 
interesse werd getrokken door het feit dat de huidige traditionele manier van verdichten met een 
trilnaald tot dure fouten kan leiden, zoals dat tijdens de observatieperiode is opgemerkt. Des te 
interessanter wordt het als men beseft dat de huidige manier van werken sinds de uitvinding van de 
trilnaald in de jaren dertig nauwelijks is veranderd. 
Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik naar de ontwikkeling van een hulpmiddel toegewerkt, waarbij 
niet het gevoel en ervaring centraal staat, zoals dat is bij de huidige werkmethode, maar waarmee 
een goede verdichting is te verwachten, ongeacht de persoon die het hulpmiddel bediend. Mijns 
inziens ligt er nu een goed alternatief op tafel voor het verdichten van betonwanden, waarbij de 
kwaliteit niet meer afhangt van de persoon die verdicht. 

De bewandelde weg was, ondanks de hobbels en de lengte, een leerzame weg. Vooral achteraf 
wordt duidelijk hoe belangrijk een goede opbouw en formulering van een onderzoekopzet is. Oak 
leerzaam zijn de momenten waarop de te bewandelen weg doodlopend lijkt te zijn en een stap terug 
zetten verhelderend kan werken. 

Tijdens mijn afstuderen hebben verscheidene mensen mij in verschillende opzichten geholpen. De 
volgende mensen wil ik hartelijk danken voor hun medewerking en inzet: 

• Peter van Hoof, Eric Vastert, Constant Hak en Michiel Bottema, voor de begeleiding en de 
adviezen. 

• Stan van Asten, voor het onder andere maken van de beschermingsconstructie voor de 
versnellingsopnemer en de gezellige gesprekken. 

• Wout van Bommel, voor het uitlenen van de vermogensmeter. 

• Gees Beerendonk & Piet Steunis, hoofduitvoerder en betonwerker bij Heijmans. Voor het 
mogelijk maken van de proeven en hun hulp daarbij. 

• Dhr. Van Casteren en dhr. Vaes van de firma BAS R& T bv voor de gastvrijheid, de 
meeloopdag en de inzichten betreffende het gedrag van betonspecie tijdens het verdichten. 

• Het uitvoeringsteam van Heijmans op de KMAR, voor de gastvrijheid op de bouwplaats. 

• Rene van de Ven, voor een interessante rondleiding door de Mebin betoncentrale en een 
verhelderend gesprek. 

• Heijmans Utiliteisbouw, voor het bieden van de afstudeerplek. 

• Twan Dekkers, voor het advies bij het technisch mogelijk maken van het hulpmiddel. 

• Mijn vriendin voor haar steun en haar kritische blik tijdens het controleren van mijn rapport op 
goed Nederlands. 

• Mijn (schoon)familie voor het steuntje in de rug. 

Dan rest mij u veel plezier te wensen bij het doorlezen van dit afstudeerrapport. 

Eindhoven, 27 januari 2012 

Joost Vierling 
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Samenvatting 

Aanleiding voor het afstudeerproject 'beheerst verdichten van betonwanden' waren enkele ervaringen 
tijdens het studieproject 'participeren observeren'. Tijdens deze observatie werden verschillende 
wanden afgekeurd, ter discussie gesteld en gerepareerd. In overleg met de begeleiders is besloten 
om het waarborgen van de kwaliteit tijdens het verdichten van betonwanden nader te onderzoeken. 

Na analyse van het huidige verdichtingsproces is gebleken dat vooral gevoel en ervaring de basis zijn 
van het al dan niet slagen van het verdichtingsproces. Zo wordt een goede verdichting bepaald op de 
veranderingen van het betonoppervlak en de daarop ontstaande luchtbellen. Een andere indicatie is 
de verandering in toonhoogte van de trilnaald en de trillingen in de slang van de trilnaald. Een goede 
verdichting is niet het enige onderdeel in het huidige proces dat op gevoel wordt bepaald. De positie 
van de trilnaald, zoals de insteekplaats, -diepte en -snelheid worden namelijk oak op gevoel en 
ervaring bepaald. Reden waarom er op gevoel wordt verdicht is, omdat er geen andere alternatief 
bekend is in de bouwpraktijk. Daar waar in de literatuur wordt gesproken over een hoeveelheid 
'verdichtingsenergie' die nodig is om tot een goede verdichting te komen. Kan men in de bouwpraktijk 
niet aangegeven hoeveel 'verdichtingsenergie' er nodig is en/of er op een andere manier bepaald kan 
worden of een goede verdichting bereikt is. 
De volgende doelstelling is geformuleerd voor het afstudeerproject op basis van de analyse: 
'Het doe/ van het afstudeerproject is om een werkmethode te ontwikkelen, waarmee tijdens het 
verdichtingsproces door de betonwerker een rationele beslissing genomen kan worden of de 
betonspecie goed is verdicht en of er avera/ is verdicht. 

In de eerste stap van het afstudeerproject is gekeken hoe een goede verdichting meetbaar te maken 
is. Daarvoor is gekeken welke fysieke eigenschappen er tijdens het verdichten in de betonspecie 
veranderen. De volgende fysieke eigenschappen blijken te veranderen: het luchtgehalte, de 
soortelijke massa, de viscositeit en de frequentie waarmee de bestandsdelen in de betonspecie 
trill en. 
De fysieke eigenschappen zijn daarna nag uitgesplitst in concretere veranderingen, waarna bij deze 
veranderingen meetmethoden zijn gezocht. Met de volgende meetmethoden zou een goede 
verdichting te meten zijn: 

• Het meten van de elektrische weerstand tussen twee stalen pennen in de betonspecie; 

• Door een van de volgende eigenschappen van de trilnaald te meten: de energietoevoer, 
amplitude, frequentie, versnelling of toonhoogte. 

Van de bovenstaande meetmethoden is ervoor gekozen om de eigenschappen van de trilnaald (met 
uizondering van de toonhoogte) nader te onderzoeken met enkele indicatieve proeven. In de 
afweging heeft meegespeeld dat de sensoren bevestigd worden aan de trilnaald en er geen aparte 
sensoren in de betonspecie hoeven te worden gebracht. 
Tijdens enkele proeven is bekeken of het punt waarop de meetgegevens constant worden 
overeenkomt met het ingeschatte punt van een goede verdichting door de betonwerker. Bij de 
gemeten versnelling van de trilnaald blijkt dat deze twee punten nagenoeg overeenkomen. Daarnaast 
is opgemerkt dat indien er een wandbekisting zich in de werkingsfeer van de trilnaald bevindt, de 
grafiek meer lineaire gaat lopen. Het moment dat de meetgegevns constant worden blijft echter bij het 
punt liggen dat de betonwerker aangeeft als een goede verdichting. 
Bij het meten van het vermogen van de trilnaald ligt het moment dat de meetgegevens constant 
worden en het punt dat door de betonwerker wordt aangegeven als een goede verdichting verder uit 
elkaar. De gebruikte meetapparatuur bleek niet nauwkeurig genoeg te zijn. Op basis van een 
natuurkundige beredenering en de meetgegevens van de versnelling is het aannemelijk gemaakt dat 
de twee punten bij elkaar liggen, indien er met nauwkeurigere meetapparatuur gewerkt wordt. Tijdens 
de proeven is niet aannemelijk gemaakt dat met de frequentie een goede verdichting is vast te 
stellen. 
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Nadat uiteen is gezet dat ook met de vermogensmeter een goede verdichting is te benaderen, is een 
afweging gemaakt of de verdichting in de nieuwe werkmethode met een versnellingsmeter of een 
vermogensmeter gemeten moet wordt. Voor de nieuwe werkmethode is gekozen om een goede 
verdichting te meten met een vermogensmeter, omdat een goede verdichting aan een vast wattage 
gekoppeld kan worden. Hierdoor hoeft het bepalen van een goede verdichting niet complex te zijn. 
Daarnaast hoeft er geen sensor in de trilnaald te worden opgenomen. 
Voorwaarde van de meetmethode is dat de trilnaald tijdens het verdichten niet mag bewegen. 

Naast het meetbaar maken van de verdichting is ook het positioneren van de trilnaald uiteengezet. De 
tri lnaald dient in het horizontals vlak (X- & Y-richting) en in de verticals richting (Z-richting) gesteld te 
worden. Daarnaast dient de insteek- en onttrekkingsnelheid te worden gereguleerd. De 
randvoorwaarden die aan het positioneren zijn gesteld zijn uiteengezet en toegelicht. Daarnaast zijn 
er meetmethoden gezocht voor het positioneren van de trilnaald in de Z-richting. 

Het laatste punt dat is uitgezocht, zijn de werkomstandigheden van het huidige verdichtingsproces. 
Uit ARBO bronnen blijkt dat betonwerkers het werk zwaar vinden. Vooral de houding en het tillen 
tijdens de werkzaamheden wordt als zwaar aangemerkt. Daarnaast hebben betonwerkers veel met 
hand- en armtrillingen te maken, een lawaaiige werkomgeving en is er een groat risico op onveilige 
werksituaties. 

In de ontwerpfase is vervolgens een programma van eisen omschreven waaraan de nieuwe 
werkmethode moet voldoen. Aan de hand hiervan is er een antwerp voor het verdichtingshulpmiddel 
gemaakt. Het verdichtingshulpmiddel bestaat uit een positioneringshulpmiddel, de trilnaald en een 
bedieningsinstrument. Het uiteindelijke antwerp is te zien in afbeelding A, waar het 
verdichtingshulpmiddel in een werksituatie is geschetst. 
De trilnaald (A) wordt gekoppeld aan een vermogensmeter en een PLC die een goede verdichting 
moet signaleren. De meetapparatuur zit op het uiteinde van de snoer van de trilnaald in een 

beschermbox (B). De tri lnaald staat in draadloze verbinding met het bedieningsinstrument (C) dat 
vormgegeven is als een PDA. De PDA stuurt het positioneringshulpmiddel (D) aan door verschillende 
meetgegevens te combineren. Het 
positioneringsmiddel wordt in een aanslag 
(E) geplaatst, die bij elk insteekpunt 
aanwezig is. De aanslag zorgt ervoor dat 
de trilnaald in het horizontals vlak (X- & 
Y-richting) gepositioneerd wordt. Tijdens 
het plaatsen van het 
positioneringshulpmiddel (D) in de 
aanslag, herkent de PDA het insteekpunt 
door een RFID chip in de aanslag uit te 

lezen. 
Het insteken in de Z-richting wordt 
gereguleerd door twee geleidewieltjes 
waartussen de slang van de trilnaald 
wordt geklemd. Deze wieltjes controleren 
ook de snelheid waarmee de trilnaald 
wordt ingestoken en onttrokken. 
Het afstudeerproject is afgesloten met 
een handleiding voor de uitvoerder en de 
betonwerker, waarin de nieuwe 
werkmethode staat uitgelegd. 
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Summary 

Experiences during the study projects 'participation observation' gave rise to this thesis 'controlled 
consolidation of concrete walls'. During the observation period several concrete walls became the 
subject of discussion, were rejected or had to be repaired. In consultation with the mentors, the 
decision to investigate controlled consolidation of concrete walls arose. The main focus point of this 
thesis is how the quality of the consolidation of concrete walls can be guaranteed during the 
densification process of concrete walls. 

After analyzing the current densification process, the conclusion was that the current process is based 
on personal experience and feeling. The level of personal experience and feeling dictates how the 
concrete is densified and what the outcome quality will be. In the current process a good densification 
is determined by the changes of the concrete surface and the amount of air bubbles that occur on the 
surface. There are also other indications used during the process, namely the change of the vibration 
tune and the change of vibration in the hose of the internal vibrator. 
A good densification is not the only part in the current process that is determined by personal 
experience and feeling. Also the position of the internal vibrator is based on a personal estimation. 
Examples of estimated position figures are: the inserting points, the inserting dept and the inserting 
speed. 
The reason why the current process is based on personal estimation is because there is no known 
alternative in the present-day building practice. Although there is some literature describing that the 
concrete needs a predetermined amount of 'densification energy' for a good densification. However 
individuals engaged in the building practice cannot explain how much 'densification energy' is needed 
for a good consolidation of concrete. They also cannot give an alternative for measuring a good 
densification. 

Based on this analysis an objective is formulated for this thesis, namely: 
The goal for this thesis is to develop a new working method for the densification process of concrete 
walls. So that the concrete worker can make a rational decision whether the concrete mix is properly 
densified and whether the wall is densified everywhere.' 

The first chapter of this thesis looks into the measurability of a good densification. To find out what 
changes occur during the densification, there is an analysis of the changes of the physical properties 
of concrete during vibration. These physical changes during the densification of concrete being: the 
air content, the density, the viscosity and the frequency with which the particles in the concrete mix 
vibrate. 
The four physical properties have been split up into a number of specific changes. Various measuring 
methods have been explored according to each of these changes. After evaluating the methods, a 
good densification could be measured with: 

• The electrical resistance between two steel pins that are immersed into the concrete mix. 

• By measuring the properties of the internal vibrator, like: the energy supply, the amplitude, the 
frequency, the acceleration and the vibration tune. 

Chosen is, to investigate the properties of the internal vibrator, while the sensor can be put into the 
vibrator and does not have to be put into the concrete mix. 

During a few tests, the different properties were measured and compared to the moment of a good 
densification according to an experienced concrete worker. 
The measured points taken with the acceleration meter appear to be similar to the points that the 
concrete worker estimated. As well as this, if formwork is placed in the radius of action of the vibrator, 
the graphic drawing shows a more linear graphic. Yet these two points will still be in a similar place. 
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When analyzing the measuring with power, the estimated point that the concrete worker would use is 
found to be further away from the point that is measured in the graphic drawing. The cause of the 
difference can be found in the accuracy of the available measuring equipment. Based on reasoned 
explanation it is a reasonable case that the two points are closer together, if more accurate measuring 
equipment is used. 
After making out a reasonable case that a good densification can be determined with an accurate 
power analyzer, a consideration has been made which measuring method (the acceleration meter or 
the power analyzer) is suitable for the new working method. The power measuring method is chosen, 
as the equipment does not have to be coupled internally in the vibrator and a good densification can 
be determined in a simple way. 
This method does have as a precondition that the internal vibrator may not move during the 
densification process. 

In addition to the measurability of the densification, the position of the vibrator is important. The 
internal vibrator has to be positioned in a horizontal level (X- & Y- direction) and in a vertical level (Z
direction). As well as the position, the inserting speed and the withdrawing speed have to be 
regulated. The preconditions of the vibrator position are listed and explained. For the positioning of 
the vibrator in the Z-direction different measuring methods were sought. 

Lastly, the current working conditions were investigated. According to ARBO and the concrete 
workers, the working conditions are tough. Especially the body posture and the lifting activities during 
the day are noticed as tough. In addition, concrete workers have to deal with hand and arm vibrations, 
a noisy environment and a high risk of unsafe situations. 

In the design phase, a program of requirement is formulated in which the new working method must 
be met. In addition to these requirements, a densification tool is designed. This tool consists of a 
positioning tool, the vibrator and a control tool. The definite design, in a working situation, is shown in 
figure B. 
The internal vibrator (A) is coupled to the power analyzer and a PLC, which has the job of perceiving 
the moment when a good densification is achieved. This measuring equipment is put in a protection 
box (B). To make the connection with the control tool (C), a wireless connection is designed between 
a wireless station in the control of the vibrator and a PDA (C) on the positioning tool (D). This PDA 
combines several measuring data to 
automatically control the positioning tool. The 
positioning tool is placed in a position stop (E), 
which is placed by each insertion point. The 
function of the stop is to position the tool (D) in 
the horizontal level (X- & Y-direction). During 
the positioning of this tool, the PDA reads out a 
RFID chip in the stop, so it recognizes the 
insertion point. 
Inserting the vibrator in the Z-direction is 
regulated using two guiding wheels. The hose 
of the vibrator is squeezed between these two 
wheels, which controls the insertion and 
withdrawing speed. 

This thesis ends with a manual for the concrete 
worker and the general foreman. In this manual 
the new working method is explained. 

Joost Vierling (0652767) 

Fig. B. Sketch of the working situation with the densification tool. 
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Eindrapportage 'Beheerst verdichten van baton' 

1 lnleiding 

In dit afstudeerrapport worden de resultaten en conclusies gepresenteerd van het verrichte onderzoek 
in de onderzoeksfase en het doorlopen ontwerpproces van de ontwerpfase. Deze twee fasen zijn 
doorlopen tijdens het uitvoeren van de eindstudie aan de mastertrack 'Construction Technology'. 

In dit hoofdstuk zal de aanleiding voor dit onderzoek worden toegelicht, waarna het probleem van het 
verdichten van betonwanden wordt verduidelijkt. Deze twee punten zijn het fundament geweest voor 
het gestelde doel en de onderzoeksopzet, welke aan het einde van het hoofdstuk worden toegelicht. 

1.1 Aanleiding 

Op basis van meegemaakte ervaringen tijdens het 'participeren observeren' en een gesprek met de 
begeleiders is er voor gekozen om het verdichten van betonwanden nader te bekijken. Want, waarom 
kan het niet altijd in een keer goed gaan? Er zijn namelijk verschillende onwenselijke gevolgen, zoals: 
de extra kosten voor reparatie, vertraging van de werkzaamheden, professioneel gezichtsverlies, het 
mogelijk verslechteren van de relatie tussen de uitvoerende partijen en eventuele kosten van de sloop 
en herbouw. Vooral bij het uitvoeren van schoon betonwanden zijn de gevolgen van 
oppervlakteafwijkingen door verkeerd verdichten vergaand, zoals te zien is op afbeelding 1. 
De geschetste problematiek heeft tot de volgende vraagstelling geleid voor het afstudeerproject: 
"Hoe is het mogelijk om tijdens het verdichten van beton waarborgen te krijgen voor een toereikende 
oppervlaktekwaliteit?" 

Afbeelding 1 Na een verkeerde verdichting (links) worden onregelmatigheden weggepoetst (midden) . Dit geeft esthetisch meestal niet het gewenste resultaat, 
waarna sloop door de opzichter geeist kan worden (rechts). Dit kost tijd en geld. 

1.2 Afbakeninq 

Het onderwerp is tijdens het vooronderzoek afgebakend op 
betonwanden die met niet zelfverdichtende betonspecie worden 
gestort en waarbij verdicht wordt met een trilnaald. 
Daarnaast is het naverdichten van een wand ook uitgesloten van 
het onderzoek en ligt de focus op de eerste ronde van verdichten. 
In de verdere verslaglegging zullen daarom aileen deze gebieden 
aan de orde komen. 

Joost Vierling (0652767) 

Verdichten van baton 

Betonwanden 

Verdichten met een trilnaald 

Eerste verdichtingsronde 

Afbeelding 2 Schematische weergave van de 
afbakening. 

10 



Eindrapportage 'Beheerst verdichten van beton' 

1.3 Analyse van het huidige verdichtingsproces 

Om inzicht te krijgen in het verdichten, dient allereerst duidelijk te zijn 
waarom er wordt verdicht. Het doel van verdichten is om de 
hoeveelheid lucht(porien) in de betonspecie tot een minimum terug te 
brengen, wat ten goede komt aan de sterkte en duurzaamheid van 
beton. Als vuistregel voor de sterkte wordt aangehouden dat 1% Iucht 
in het beton ongeveer 5% sterkteverlies 1 geeft. Op termijn kan, via de 
luchtporien, vocht het beton dieper binnendringen en voor aantasting 
zorgen. 

1.3.1 Werkwijze van verdichten -""7 stonrichting 
ccrdcr gl-:stottc lagcn 

Het verdichten van wanden heeft een sterke relatie met de manier 
van storten. Wanden kunnen namelijk in lagen gestort en verdicht 

Afbeelding 3 Principe van het storten in lagen 
(boven) en in een stortfront. (Betoniek, 1990) 

worden of in een stortfront, zie afbeelding 3. Het storten in een stortfront is sneller, maar de methode 
is gevoeliger voor ontmenging. Daarnaast zijn er meer trilnaalden en dus meer betonwerkers nodig 
voor het verdichten. Bij het storten van lagen is de kans op ontmenging minder groot en er kan met 
een persoon worden verdicht. 
Ondanks de manier van storten zijn er wei standaard regels over het verdichten; zo dient het insteken 
verticaal te gebeuren en dient de trilnaald door zijn eigen gewicht te worden ingebracht. Deze regels 
zijn er om scheef insteken, het in trilling brengen of het beschadigen van het bekistingoppervlak en 
het ontmengen van de betonspecie te voorkomen. In tegenstelling tot het relatief snel inbrengen van 
de trilnaald is het de regel dat de trilnaald langzaam uit de betonspecie wordt onttrokken, zodat de 
luchtbellen die worden onttrokken de kans krijgen om naar boven te stijgen. 
Naast een juiste snelheid tijdens het inbrengen en onttrekken, dient ook een overlap van de 
werkingsfeer plaats te vinden. Om dit te bewerkstellingen dient de trilnaald op een regelmatige en 
constante afstand te worden ingebracht. Voor de insteekdiepte geldt dat de trilnaald een bepaalde 
afstand door de oude stortlaag heen moet worden gestoken, zoals weergegeven in afbeelding 3. 
Ondanks aile regels wordt de insteekplaats, -diepte en -snelheid op gevoel en ervaring bepaald. 

Het belangrijkste en moeilijkste aspect van het verdichtingsproces is het verdichten zelf. Dit is 
moeilijk, omdat de duur van het verdichten afhankelijk is van de eigenschappen van de trilapparatuur, 
de betonsamenstelling en consistentie van de betonspecie. Door de variabiliteit hiervan, is er geen 
constante verdichtingsduur aan te geven. 
Uit interviews2 en de literatuur3 is gebleken dat de betonwerker de verdichtingsduur aileen op gevoel 
kan bepalen. Een goede verdichting kan een ervaren betonwerker op de volgende punten herkennen: 
• Aan het betonoppervlak, deze wordt namelijk glad en gaat glanzen. Dit is het belangrijkste punt 

waarop wordt gelet. Er zijn drie stadia (zie afbeelding 4) te onderscheiden voordat dit gebeurt, 
namelijk: 
o lnklinken. Bij het inbrengen van de trilnaald is er sprake van een ruw betonoppervlak wat ook 

typerend is tijdens het inklinken van de betonspecie. 
o Lucht verdrijven. Tijdens het inklinken komt er Iucht vrij en 

tonen er zich luchtbellen aan het oppervlak, wat lijkt op het 
koken van beton. 

o Glanzen. Als het oppervlak begint te glanzen is er voldoende 
getrild. 

1 
(Berg, Buist, Souwenbren, & Vree, 1998) 

2 
(Weber, 2011), (Dennis, 2011), (Johan, 2011), (Adel, 2011) 

3 
lndumat. (2008-2011 ), (Gietbouwcentrum, 2011) 
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Afbeelding 4. Drie stadia van verdichten, 
inklinken, Iucht verdrijven en glanzen 
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• Vermindering van het aantal grote luchtbellen op het betonoppervlak. 

• Verandering in toonhoogte van de trilnaald, al gaven sommige betonwerkers in het interview aan 
daar niet op te letten. 

• Trillingen van de trilnaald die veranderen. 
In interviews4 met betontechnologen en een fabrikant van trilnaalden is geprobeerd te achterhalen of 
in de huidige bouwpraktijk een goede verdichting ook op een andere manier te bepalen is. Aanleiding 
hiervoor was de literatuur, waar vaak gesproken wordt over de hoeveelheid verdichtingsenergie die 
betonspecie nodig heeft om tot een goede verdichting te komen. Volgens de ge'interviewden is het 
niet mogelijk om van een betonspecie te bepalen hoeveel verdichtingsenergie de specie nodig heeft. 
Deze term blijkt een inhoudloze benaming te zijn en moet als een algemene term worden gezien. 
Daarnaast konden de ge'interviewden niet aangeven hoe op een andere manier een goede 
verdichting bepaald kan worden. Er werd gesteld dat het verdichten een kwestie van ervaring en 
gevoel is. 

1.3.2 Keuze van materiaa/ en materiee/ 

Voor het verdichten van betonspecie is de werkingsfeer (trilbereik) van de trilnaald 
van groot belang. De werkingsfeer is afhankelijk van de triltijd en trilkracht van de 
trilnaald, maar ook van de verwerkbaarheid van de betonspecie. Hierdoor is de 
exacte werkingsfeer moeilijk vast te stellen. In de praktijk wordt daarom een 
algemene werkingsfeer gebruikt aan de hand van een diameter van de trilnaald (zie 
afbeelding 5). Deze tabel is bruikbaar bij consistentieklasse S3. 

De keuze van een geschikte trilnaald hangt volgens de literatuur5 af van twee 
punten, namelijk: de aard en de consistentie van de te verdichten betonspecie en de 
dichtheid van de wapening. In de bouwpraktijk, bleek uit interviews2

, gaat men 
echter uit van de grootste diameter trilnaald en aileen bij een te hoge 
wapeningsdichtheid wordt er, als het niet anders kan, een kleinere diameter 
gebruikt. Het type trilnaald dat bij betonwanden wordt gebruikt is een hoogfrequent 
trilnaald met 12.000 toeren. 

DOOI'!l\('iJC ttil'Ctl<!.,.. 

Onderzoek6 heeft aangetoond dat met een frequentie van 12.000 trillingen per 
minuut de grootste werkingsfeer ontstaat in een betonspecie en dat zowel de grove 
als fijne delen in de betonspecie in trilling worden gebracht. 

Trlln.ald !AI 'lt'rd><~IJ"illiJ~ 

C..UMI!l c~. JOOmm 

Ca.!limm Cii.400mlll 

Cia.50mm Cii.SSOmm 

ta.:Um ~ ... no ~nm 
Cii.6Smm Cii.900mm 

Afbeelding 5 Trilbereik per 
doorsnede van de trilnaald 
(Gietbouwcentrum, 2008) 

Niet elke betonspecie kan met een trilnaald worden verdicht. Een betonspecie moet namelijk 
afgestemd zijn op de wijze van verdichten, om zo ontmenging van het betonmengsel te voorkomen. 
De NEN 8005 geeft aan dat betonspecies met een consistentieklasse S2 & S3 geschikt zijn om met 
een trilnaald te verdichten. In sommige literatuur3 1igt de grens bij een zetmaat van 120mm. Bij een 
betonspecie met een consistentieklasse F4 wordt trillen door de NEN 8005 niet aangeraden, maar het 
is wei mogelijk indien het slechts kortstondig gebeurt in verband met een grote kans op ontmenging. 
Uitgangspunt voor het onderzoek is dat er beton met consistentieklasse S2 I S3 wordt gebruikt. 

4 
(Ven, 2011), (Brouwers, 2011), (Kok, 2011), (Vaes, 2011), (Casteren, 2011) 

5 
(Betoniek, 1990) 

6 
(ACI, 1993). 
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1.4 Het probleem van het huidige verdichtinqsproces 

In het vooronderzoek zijn enkele knelpunten naar voren gekomen. Van deze knelpunten zijn de 
relaties tussen de knelpunten onderling bepaald (afbeelding 6), om zo de hoofd- en bijzaken van 
elkaar te onderscheiden. 

1 Controle aileen mogelijk 
over eindproduct. 

Het Is niet te 
Te groot luchtgehalte 

r-- bepalen of er extra r---- in beton door te kort -
verdicht moet 

worden. 
verdichten. 

Controle goede In de bouwpraktijk is 
Theoretisch is het ___., verdichting niet f-t. 

Te lang verdichten - Ontrnenging door te -niet bekend hoe een is niet te corrigeren. lang verdichten. 
goede verdichting 

niet mogelijk om aan mogelijk. 

anders (theoretisch) ____. te geven hoeveel 
'verdichtingsenergie' 

bepaald kan worden 
een betonspecie Betonwerker is Uitvoerder moet 

Er vindt geen rationale 
anders dan op gevoel 

nodig heeft. aileen te controleren betonwerker 
terugkoppeling plaats tijde 

en ervaring. .___., 
door er constant bij r---- vertrouwen op goede r-- het verdichtingsproces, 

te staan. verdichting. 
waardoor een verkeerde 
verdichting mogelijk is. 

lnsteekdiepte & 
insteekplaats Y Betonwerker bepaalt verdichtingsduur t bepalen op gevoei. 

1 & -positie op gevoel. 

Beoordeling van een 
Eengoede 

f--• 
verdichting onder 

goede verdichting sparingen moeilijk tot 
word! indirect bepaald niet te bepalen. Bepalen goede ___., aan de hand van het r- verdichting bij hoge 

betonoppervlak, 
wenden moeilijk door te 

luchtbellen, trillingen 
ofgeluid. 

weinig Iicht I slecht zicht. Goed verdichten niel 
altijd mogelijk door hO! 
wapeningsconcentratiE 

Afbeelding 6 Stream analysis schema van de knelpunten. 

1.4.1 Wat is het prob/eem? 

In afbeelding 6 is te zien dat er geen rationale terugkoppeling plaatsvindt tijdens het bepalen van een 
goede verdichting, maar dat het verdichten uitsluitend op gevoel en ervaring wordt bepaald. In de 
bouwpraktijk zijn namelijk geen alternatieven bekend hoe een goede verdichting bepaald kan worden. 
Daarnaast wordt de positie van de trilnaald op eigen inzicht bepaald, waardoor het mogelijk is dater 
niet op de juiste diepte of onderlinge afstand wordt verdicht en/of er gebieden worden overgeslagen. 

1. 4. 2 Waarom is het een prob/eem? 

Wanden waarin grindnesten, zandlopers en/of andere afwijkingen worden geconstateerd, komen ter 
discussie te staan. Dit kan komen doordat er getwijfeld wordt aan de constructieve eigenschappen 
van de wand of dat men het esthetische uiterlijk van het betonoppervlak niet accepteert. Gevolgen 
kunnen vergaand zijn, van het stilleggen van de bouw tot de sloop van de wand aan toe. 
De winstmarges in de bouw zijn laag, hierdoor zijn de faalkosten die optreden bij het afbreken van 
een betonwand niet wenselijk. Risico's dienen daarom zover mogelijk uitgesloten te worden. 
Daarnaast is de verwachting dater in de nabije toekomst een afname zal zijn van goed gekwalificeerd 
personeel, waardoor het probleem grater kan worden. 
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Eindrapportage 'Beheerst verdichten van beton' 

1.4.3 Voor wie is het een probleem? 

Uiteindelijk zijn aile uitvoerende partijen niet gebaat bij een foutieve verdichting. Zo leidt de 
(onder)aannemer naast de kosten ook gezichtsverlies en blijft de opdrachtgever met een wand van 
minder kwaliteit zitten indien deze niet wordt gesloopt en herbouwd. 

1.4.4 Probleemste/ling 

Op basis van het voorafgaande is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
"In het huidige verdichtingsproces ontbreekt een rationale afweging bij het bepalen van een goede 
verdichting en positionering van de trilnaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het ontbreken 
van kennis in de bouwpraktijk over hoe de mate van verdichting anders vastgesteld zou kunnen 
worden." 

1.5 Doelstelling 

De doelstelling voor het afstudeerproject is als volgt geformuleerd: 
"Het ontwikkelen van een werkmethode waarmee tijdens het verdichtingsproces door de 
betonwerker een rationale beslissing genomen kan worden of de betonspecie goed is verdicht en 
of er avera/ is verdicht." 

Toelichting bij enkele begrippen: 
Werkmethode: Een vaste, weldoordachte manier van handelen waarmee een goede 

verdichting te bereiken is. 
Betonwerker: Oak een onervaren betonwerker dient in staat te zijn om tot een goede 

verdichting te komen. 
Rationale beslissing: Een beslissing die gebaseerd is op feiten en/of meetgegevens die tijdens 

het verdichten zijn verzameld. 
Tijdens verdichtingsproces: Hiermee wordt de periode bedoeld dat de trilnaald zich in de betonspecie 

bevindt en het de betonspecie in trilling brengt. 
Goed verdicht: Er dient duidelijk te zijn wanneer de betonspecie goed is verdicht en 

wanneer er nog niet goed is verdicht. 
Overal verdicht: Er moet kunnen worden aangetoond of aannemelijk worden gemaakt dat 

er overal verdicht is. 

1.6 Relevantie 

Een onderzoek met de bovengenoemde doelstelling is relevant om de volgende redenen: 
• Terugbrengen van faalkosten, doordat het verdichtingsproces beheersbaar wordt. 
• Een (onervaren) betonwerker heeft de mogelijkheid om het verdichten op een onderbouwde wijze 

uit te voeren. 
• De aannemer kan Iaten zien dat hij het proces onder controle heeft. 
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1. 7 Gevolqde werkwijze 

Op basis van de doelstelling is er een onderzoekopzet gemaakt met behulp van taakstellingen en 
onderzoeksvragen. De onderzoeksopzet is de rode draad geweest tijdens het afstudeertraject. In 
afbeelding 7 is deze opzet schematisch weergegeven. De taakstellingen zijn als volgt gedefinieerd: 
Taakstelling 1: "lnventariseren welke fysische eigenschappen en verschijnselen er in de betonspecie 

tijdens het verdichten veranderen, die samenhangen met de mate van verdichting." 
Taakstelling 2: "Onderzoeken met welke meetmethoden de fysische eigenschappen en 

verschijnselen gemeten kunnen worden." 
Taakstelling 3: "Onderzoeken op welke manieren de positie van de trilnaald kan worden 

vastgesteld." 
Taakstelling 4: "lnventariseren aan welke randvoorwaarden de verdichting moet voldoen." 
Taakstelling 5: "Bepalen & testen van de meetmethode voor de nieuwe werkmethode." 
Taakstelling 6: "Bepalen van het programma van eisen voor de nieuwe werkmethode." 
Taakstelling 7: "Ontwerpen van de nieuwe werkmethode voor het verdichten van betonwanden." 
Taakstelling 8: "lmplementeren van de nieuwe werkmethode in het huidige uitvoeringsproces." 
Voor een uitgebreider overzicht, inclusief onderzoeksvragen, zie Bijlage A. 

I Selecteren 
(I) (I) 
Ill 

meetmethoden n:l Ill - ~ Ill c. 

I 
Opzetten ~ .... 

(I) (I) 
lnventariseren van de proeven 0 3: 
veranderende fysieke 1::! -

I 
Uitvoeren (I) c: 

eigenschappen I "C 0 
proeven c: 

verschijnselen tijdens 0 
het verdichten 

I 
Analyseren 

l resu"aten .. 
Bepalen gedrag 

Bepalen 
Beproeven 

be ton specie f- mogelijke r-- meetmethode 
meetmethoden 

I 
Taakstelling 6 Taakstelling 7 

Taakstelling 1 Taakstelling 2 Taakstelling 5 
PvE Ontwerpen U Taakstelling 3 I 

opstellen werkmethode 

Randvoorwaarden i verdichten Randvoorwaarden 
Ontwerpen 

positie verdichtings-

Taakstelling : 

lmplementeren 
werkmethode 

i 
lnventariseren 

wijzigingen 

I Randvootwaarden I T 
hulpmiddel uitvoeringsproces 

Uiteenzetten Hand Ieiding 
goede verdichting Randvoorwaarden 

handelingen opstellen voor 
in X-, Y-, & Z-

I 
Bepalen 

I 
richting werkmethode nieuw 

uitvoeringsproces 
werkingsfeer 

Mogelijke 

Taakstelling 4 meetmethoden 

Afbeelding 7 Onderzoeksopzet. 
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2 De meetbaarheid van verdichten 

In het komende hoofdstuk is uitgezocht met welke meetmethoden, volgens de literatuur, een goede 
verdichting te meten is. Enkele van deze methoden zullen in het volgende hoofdstuk worden 
beproefd. 
In de eerste paragraaf is uiteengezet welke fysische eigenschappen en/of verschijnselen er 
veranderen tijdens het verdichten van de betonspecie. In deze paragraaf worden ook enkele 
randvoorwaarden, zoals de grens van een goede verdichting en de werkingsfeer van de trilnaald 
toegelicht. Na het benoemen van de wijzigende fysische eigenschappen en verschijnselen zal in de 
tweede paragraaf een uiteenzetting van de mogelijke bruikbare meetmethoden worden gegeven. In 
de laatste paragraaf worden enkele geschikte meetmethoden geselecteerd die in aanmerking komen 
voor verder onderzoek. 

2.1 Veranderende tvsische eiqenschappen I verschiinselen tijdens het verdichten 

Met fysische eigenschappen worden de eigenschappen bedoeld die een relatie 
hebben met natuurkundige verschijnselen. Als naar het doel van verdichten wordt 
gekeken is dit het verdrijven van de Iucht uit de betonspecie, waardoor de dichtheid 
van de betonspecie en dus de kwaliteit van het latere beton toeneemt. De Iucht kan 
aileen ontsnappen uit de betonspecie als de betonspecie vloeibaar wordt. Hierdoor 
neemt de weerstand op de Iucht af en kan de Iucht worden verdreven. 
Daarnaast kan verdichting aileen plaatsvinden door het toevoegen van een 
verdichtingsenergie, in dit geval in de vorm van een trilnaald. Er is ook onderzocht 
welke eigenschappen van de trilnaald veranderen tijdens het verdichten van de 
betonspecie. 
Samengevat veranderen de volgende fysische eigenschappen in de betonspecie 
tijdens het verdichten: 

• het luchtgehalte; 

Trilnaald brengt 
betonspecie in 

trilling 

• de soortelijke massa; 

• de viscositeit; 

• de frequentie waarmee de bestandsdelen in de betonspecie trillen. 

Afbeelding 8 Fysische 
veranderingen in de 
eigenschappen van de 
betonspecie tijdens het 
verdichten. 

2. 1. 1 Het Juchtgehalte en de soortelijke massa 

Het luchtgehalte en de soortelijke massa blijken tijdens het verdichten een relatie te hebben. 
Onderzoek7 heeft Iaten zien dat er een lineaire relatie is tussen de twee. Hierdoor kan er gesteld 
worden dat als het luchtgehalte met 1% afneemt de dichtheid met 1% toeneemt. 

In de onderzoeksfase is duidelijk geworden dat Iucht in twee categorieen te verdelen is, namelijk: 
• Meegevoerde Iucht. Dit zijn luchtbellen met een diameter tussen de 1 0 en 1 000 ~m en zitten in 

de porien van de bestandsdelen. Daarnaast kunnen ze worden ingebracht om het beton te 
beschermen tegen vorst- en dooischade. Deze Iucht is niet schadelijk voor beton. 

• lngesloten Iucht. Dit zijn luchtbellen grater dan 1 mm en komen door onder andere de verwerking 
van betonspecie in het mengsel. Deze Iucht moet worden verdreven, omdat het de sterkte van 
beton verzwakt (1% Iucht is ±5% sterkteverlies). 

Doordat er op kleine luchtbellen, vanuit een vloeistof, een grotere weerstand werkt dan op grate 
luchtbellen, is het mogelijk dat de grate luchtbellen worden verdreven en kleine luchtbellen 
achterblijven. 

7 (Nasser & Dolan, 1989) 
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Grens van een goede verdichting: 
Om de grens van een goede verdichting te kunnen definieren, moet gekeken worden naar de 
maatgevende eigenschap tijdens het verdichten. De maatgevende eigenschap is het luchtgehalte, 
omdat het doel van het verdichten het verwijderen van de Iucht uit de betonspecie is. 

Uit de literatuur8 en interviews9 is gebleken dat een 'normale' betonspecie bij een goede verdichting 
een luchtgehalte heeft tussen de 0 tot 2% (Met normale betonspecie wordt betonspecie bedoeld 
zonder luchtbelvormers, ofwel zonder het toevoegen van meegevoerde Iucht. Betonspecies van 
categorie XF2 of XF4 zijn hiervan voorzien). De grens van 2% is aangehouden, omdat er met het 
achterblijfven van meegevoerde Iucht in de betonspecie rekening gehouden moet worden. Daarnaast 
is gebleken dat een betonspecie wordt ontworpen op basis van een minimaalluchtgehalte. Bij 
'normale' betonspecies is dit 1 ,5%. Deze ontwerpmaat kan proefondervindelijk worden gecontroleerd 
door middel van de drukmethode. Dit percentage kan dan gezien worden als de waarde die in de 
praktijk gehaald dient te worden om van een goede verdichting te kunnen spreken. 
Een goede verdichting is als volgt te definieren: 
"Het moment waarop de ingesloten Iucht uit de betonspecie is verdreven en er aileen nog maar 
meegevoerde Iucht in de betonspecie aanwezig is." 

2.1.2 Viscositeit van de betonspecie 

Door het in trilling brengen van de betonspecie verandert de viscositeit van betonspecie, namelijk van 
een 'vaste toestand' in een 'vloeibare toestand'. Door de trillingen wordt de interne wrijving 
opgeheven die de betonspecie in rusttoestand bij elkaar houdt. Bij het ophouden van de trillingen 
herstelt de interne wrijving zich en verandert de betonspecie weer tot een 'vaste massa'. 
Door mid del van het meten van de mechanische impedantie is in een onderzoek 10 zichtbaar gemaakt 
hoe de betonspecie zich gedraagt tijdens de verschillende overgangsfasen van de verdichting. 
Tijdens de metingen werden er 3 fasen onderscheiden, namelijk: het vaste gedrag, het plastische 
gedrag en het vloeibare gedrag van de betonspecie. In de vloeibare fase werd de trillingsbeweging in 
stand gehouden door de trillingskrachten. Doordat in het onderzoek het vloeibare gedrag is 
aangetoond, zijn de hydrodynamische theorieen van toepassing op de betonspecie. Met het meten 
van de mechanische impedantie is in het onderzoek overigens geen goede verdichting vastgesteld en 
is dus niet te gebruiken voor het onderzoek. 

2.1.3 lnvloed van de tri/naald op de betonspecie11 

De trillingen zorgen ervoor dat de verdichting mogelijk is en dat er een werkingsfeer wordt gecreeerd. 
Deze werkingsfeer (of trilbereik) hangt nauw samen met de trilkracht van de trilnaald en de demping 
in de betonspecie. Uit een literatuurstudie is gebleken dat de mechanische eigenschappen van de 
trilnaald tijdens het verdichten veranderen. De volgende veranderingen vinden plaats: 
• de amplitude van de geproduceerde trilling; deze neemt ±70 a 75% af tijdens het verdichten; 

• de frequentie van de geproduceerde trilling; deze neemt at door de toegenomen weerstand op de 
huls van de trilnaald; 

• de versnelling van de geproduceerde trilling; deze is afgeleid van de frequentie en amplitude en 
neemt daardoor ook af; 

• het energieverbruik van de trilnaald; deze neemt toe in het begin van de verdichting; 

• warmteafdracht van de trilnaald aan de betonspecie; door de weerstand op de trilnaald wordt er 
meer warmte geproduceerd door het apparaat tijdens het verdichten. 

In bijlage B is een uitgebreide uiteenzetting van deze eigenschappen terug te vinden. 

8 
(Hendriks, 2007), (Bartel, 1984) 

9 
(Ven, 2011), (Vaes, 2011) 

10 
(Alexander, 1977) 

11 
(ACI, 2008) 
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2.1.4 Visua/isatie van de veranderingen 

De verschillende veranderingen zijn in de onderstaande afbeelding visueel weergegeven. Op de 
volgende bladzijde is een relatieschema weergegeven (zie afbeelding 1 0) die de relaties tussen de 
wijzigende eigenschappen nader verduidelijkt. 

input = hoeveelheid energie die 
nodig is voor de Yel'dichtlng 

Het inkllnken van het beton zorgt voor 
een verlaging van het beliono,PPEIIV~Ik. __ _ 

Oppervlak won:1t glad en er ontslaat 
een walervliesje 

w.tillrliilrdnlchtllilft hlltiiiiiDI'I·----r 

~~--~d·,----~d··~~~---+ 

v..._..v....~~~ ...... ~ .. 
vaor.n......,.v.rdlclllfno..(!(wil•tRiflit .... 

··~ 

Afbeelding 9 Visue/e weergave van de veranderingen in het beton. 

Joost Vierling (0652767) 

Tijdens he! venlichten vindt er een loon 
veratldering ptaats Ujdens de overgang 
naar ven!Chilende fasen 

Luchtgehalte ~~ af, er ontstaan 
luchtbellen aan het oppervlak, Er 
kunnen een aantal kleine luchtbelleljes 
achterblijven. (<2%) 

Dichtheid neemt toe, door opnieuw 
posllioneren bestandsdelen belonspecie 
en het afnemen ven het luchtgehalte 
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+ lnbrengen trilnaald ~--~~-.. ~-· 'I • I in de betonspecie 
van de t: aald en neemt af gedurende 

Weerstand op Warmteafdracht 
trilnaald hoog door door trilnaald aan l viskeuze toestand van betonspecie Frequentie trilnaald 

betonspecie wordt neemt af bij inbrengen, I Trilnaald brengt }--- grater naarmate 
-

.. 1 betonspecie in trilling amplitude & frequentie 14- waama deze toeneemt 

Reflectie van de ~ toenemen Amplitude neemt bij 
trillingsgolven door inbrengen af en neemt 

o.a. de bekisting Damping van de trillingsgolven door de -
toe als weerstand 

betonspecie veroorzaakt weerstand op mindel" wordt 

+ 
de trilnaald. Demping neemt af bij het 

opheffen van interne wrijving, door 
Verandering trillingen in de betonspecie. 
toonhoogte + rl F requentie trilnaald I 

trilnaald bij verandering wordt constanter 
frequentie trilnaald I Betonspecie gedraagt Versnelling wordt r-

zich als vloeistof constanter 

I 
y Amplitude wordt I 

constanter 
+ + 

I Afname van het l J Herpositioneren I .. I luchtgehalte 1 

I 

·1 bestandsdelen 

Luchtbellen aan het 
oppervlak nemen toe als 

~ ~ ~ Legend a de betonspecie vloeibaar 
wordt en nemen af na Voldoende Ontstaan lnklinken Verschljnselen in gedrag 
mate het einde van de dichtheid van de watervliesje betonspecie trilnaald, die afhangen van de 

verdichting nadert. betonspecie aan oppervlak oppervlak mate van verdlchting 

l I 
Verschijnselen in de 

betonspecie 

r Ophalen trilnaald Beton neemt weer I 
uit de betonspecie viskeuze vorm aan I uitvoeringshendelingen 

Afbeelding 10 Relatieschema tussen de verschijnselen die optreden tijdens het verdichten. 

2. 1. 5 Bruikbare veranderingen 

Op basis van het relatieschema is een inventarisatie gemaakt van de bruikbare eigenschappen en 
verschijnselen. De volgende eigenschappen en/of verschijnselen kunnen aanknopingspunten vormen 
bij het bepalen van een goede verdichting: 
1. Directe meting van het luchtgehalte en/of dichtheid. 
2. Het vaststellen van afwijkingen in de verschijnselen die komen door het afnemen van het 

luchtgehalte I de toename van de dichtheid: 
Luchtbelvorming aan het betonoppervlak. 
lnklinking van het betonoppervlak. 
Ontstaan van een watervliesje aan het oppervlak. 

3. Het vaststellen van afwijkingen in de trilnaald eigenschappen. De volgende veranderingen vinden 
plaats: 

Verschil in de frequentie. 
Verschil in de amplitude. 
Verschil in de versnelling. 
Verschil in de toonhoogte van de trilnaald. 
Verschil in de energietoevoer. 

Joost Vierling (0652767) 
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2.2 Meetmethoden per eigenschap I verschijnsel 

In de onderzoeksfase is het meetbaar maken van de verschillende eigenschappen en/of 
verschijnselen onderzocht. In deze paragraaf zal de gemaakte inventarisatie uiteengezet worden. 
Vervolgens zal de waardering en de gekozen meetmethoden worden toegelicht. Voor een uitgebreide 
toelichting van aile meetmethoden wordt verwezen naar bijlage C. 

2.2.1 Meetmethoden luchtgehalte en dichtheid 

Volgens de literatuur bleken de volgende niet destructieve meetmethoden het luchtgehalte en/of de 
dichtheid in beton te kunnen vastleggen: 

• elektrische weerstand; 

• radiologische weerstand; 

• lichtreflectie; 
• geluidsreflectie (ultrasonische meting). 
Deze methoden zijn nader onderzocht, hieruit bleek dat met het meten van de elektrische weerstand 
de mate van verdichting vast te leggen is. Bij de methode van de lichtreflectie is het luchtgehalte in 
betonspecie vast te leggen, maar onduidelijk is of dit oak kan tijdens het verdichten. Bij de overige 
twee methoden wordt niet verwacht dat een goede verdichting tijdens het verdichten te meten is. 

2.2.2 Meetmethoden voor de verschijnselen gerelateerd aan het luchtgehalte I de dichtheid 

In de literatuur zijn mogelijkheden gevonden om de verschijnselen die gerelateerd zijn aan het 
luchtgehalte en/of de dichtheid te meten. De mogelijkheden zijn hieronder per verschijnsel 
uiteengezet. 

Luchtbelvorming aan het betonoppervlak: 
• druk van de luchtbellen meten; 

• met een optische meting de spanningen registreren die ontstaan door de luchtbellen. 

Ink/inking van het betonoppervlak: 

• met een optische meting de niveauveranderingen van het oppervlak registreren; 

• geluidsreflectie meten; 
• met een vlotter de verplaatsing meten. 

Het meten van een watervliesje op het betonoppervlak: 

• geluidsreflectie meten. 

De methoden zijn nader onderzocht, hieruit bleek dat aan het meten de luchtbelvorming enkele 
nadelen zitten, zoals het niet kunnen meten onder sparingen en het maken van een representatieve 
meting. 
De methoden voor het meten van de inklinking bleken oak nadelen te hebben, zoals de invloed van 
natuurlijk omstandigheden, obstakels in de bekisting, de omvang van de meetapparatuur en het 
maken van een representatieve meting voor de hele werkingsfeer. 
Het meten van het watervliesje bleken de werkomstandigheden een groat nadeel. De sensor dient 
namelijk op een stabiele ondergrond te worden geplaatst. 
De bovenstaande meetmethoden blijken niet zonder eenvoudige aanpassingen toegepast te kunnen 
worden in de nieuwe werkmethode. 
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2.2.3 Meetmethoden trilnaa/d eigenschappen 

De eigenschappen van de trilnaald bleken tijdens de literatuurstudie bij andere uitvoeringsdisciplines, 
zoals de wegenbouw en de prefab industria, gebruikt te worden voor het vaststellen van een goede 
verdichting. Daarnaast gaven ook andere onderzoeken de indruk dater met de eigenschappen van 
de trilnaald een uitspraak gedaan kan worden over een goede verdichting. De eigenschappen zijn als 
volgt te meten: 

• verandering in de amplitude met behulp van een versnellingsmeter; 

• verandering in de versnelling met behulp van een versnellingsmeter; 

• verandering in frequentie met behulp van een versnellingsmeter; 

• verandering in de toonhoogte met behulp van een versnellingsmeter of een toonhoogtemeter; 

• verandering in de energietoevoer met behulp van bijvoorbeeld een vermogensmeter. 
De meetmethoden lijken op basis van de literatuur allemaal geschikt voor het meten van de mate van 
verdichting. Wei bestaan er onduidelijkheden over hoe nauwkeurig het moment van een goede 
verdichting te geven is tijdens het verdichten van betonwanden. 

2.3 Voorkeur meetmethoden voor het meten van de mate van verdichting 

De hiervoor ge"inventariseerde lijst met meetmethoden is gewaardeerd om tot enkele meetmethoden 
te komen die de voorkeur hebben om de mate van verdichting te meten. Dit is gedaan omdat het 
afstudeerproject niet de hoeveelheid tijd geeft om aile meetmethoden te onderzoeken en om de 
methoden eruit te filteren die de meeste kans op succes hebben en anderzijds toepasbaar zijn in de 
praktij ksituatie. 

2.3.1 Geste/de eisen en wensen aan de meetmethode 

Aan de hand van de doelstelling zijn de volgende eisen geformuleerd waaraan de meetmethoden 
moeten voldoen: 
• meten tijdens het verdichten; 

• continu meten; 

• directe weergave meetgegevens; 

• meting representatief voor hele werkingsfeer; 

• weergave van het eindpunt van een goede verdichting. 
De eisen zijn hieronder toegelicht. 

Meten tijdens het verdichten 
Om de mate van verdichting en uiteindelijk het eindpunt goed te kunnen beoordelen is het van belang 
dater tijdens het verdichten wordt gemeten. Het is niet de bedoeling dat het verdichtingsproces wordt 
stilgelegd om de meting uit te kunnen voeren. Ook is het niet de bedoeling om na het verdichten een 
controle uit te voeren om daarop te kunnen anticiperen. 

Continu meten 
Om het eindpunt te kunnen bepalen is het van belang dat er continu wordt gemeten. Het is niet de 
bedoeling dat er bijvoorbeeld om de 5 seconden een meting wordt gedaan. Hierdoor kan het eindpunt 
van een goede verdichting te laat worden opgemerkt. 

Directe weergave meetgegevens 
De meetgegevens moeten, eventueel na omzetting, analoog of digitaal weer te geven zijn. Hierdoor 
kan snel een signaal aan de betonwerker worden afgegeven. 
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Meting representatief voor hele werkingsfeer 
De meting moet representatief zijn voor heel de 
werkingsfeer. Het moet niet zo zijn dat de sensor een goede 
verdichting aangeeft, terwijl een ander gedeelte in de 
werkingsfeer nag niet goed is verdicht. 

Weergave van het eindpunt van een goede verdichting 
Om te weten of er goed is verdicht, moet er aangegeven 
kunnen worden of het eindpunt van een goede verdichting is 
bereikt. 

2.3.2 Waarderen meetmethoden 

De waardering van de meetmethoden is gebaseerd op de 
gevonden informatie. Deze informatie is terug te vinden in 
bijlage C. Onderbouwing van de waardering is terug te 
vinden in bijlage D. 

De meetmethoden worden als volgt gewaardeerd: 
Oilbeken<f: onbekend is of de meetmethode daartoe in 

staat is. 

Voldoende: 

de meetmethode komt geheel overeen 
met eis/ wens. 
de meetmethode komt overeen met eis I 

c 
Q) 

i 

c 
Q) 

:E 
u 

~ 
> 

wens, maar er zitten nadelen aan die de 
meting kunnen be"invloeden. 

Afbeelding 11 Waarderingstabel voor het waarderen van de 
meetmethode voor het vaststellen van een goede verdichting. 

de meetmethode komt niet overeen met 
eis/wens. 

2.3.3 Meetmethoden die in aanmerking komen voor onderzoek 

Aan de hand van de waarderingen komen de volgende meetmethoden in aanmerking voor verder 
onderzoek: 

• Elektrische weerstand 

• 
• 
• 
• 

Geluidsref/ectie 12 

Energietoevoer meten 

Amplitude meten 

Frequentie meten 

• Versnelling meten 

• Toonhoogte meten 
Bovenstaande meetmethoden, uitgezonderd de meetmethode op basis van de geluidsreflectie, zullen 
in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. De uitgebreide versie is terug te vinden in bijlage 
C. 

12 
Deze meetmethode heeft nag een aantal onduidelijkheden die uitgezocht dienen te worden. Oil onderzoek zou meer de 

technische natuurkunde omvatten, dan uitvoeringstechniek. Omdat het doel van het onderzoek niet is om een nieuw 
meetinstrument uit te vinden, zoals dat wei benodigd is voor het meten van de geluidsreflectie, zal er geen onderzoek worden 
gedaan naar de meetmethode met geluidsreflectie. 
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2.3.4 Toelichting meetmethoden 

2.3.4. 1 Het meten van de elektrische weerstand 

Voor de betonnen wegenbouw is een meetinstrument 
ontwikkeld, waarmee op basis van de elektrische weerstand de 
maten van verdichting gedurende het verdichtingsproces wordt 
gemeten.13 
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Met het instrument is een grafiek zoals in afbeelding 12 te 
meten. Rond de 12 a 13 seconde een knik in de lijn ontstaat die, 
volgens het onderzoek, duidt op een voltooide verdichting van 
de betonspecie. De knik is het punt dat de ingesloten Iucht is 
verdreven en de betonspecie de meegevoerde Iucht gaat 
verdrijven. De sensor bestaat uit een sonde van twee metalen 
staven met een kleine diameter, die ingebracht moeten worden 
in de betonspecie. 
Er zijn echter nog wei enkele onduidelijkheden. Zo is onduidelijk 
of de methode ook toepasbaar is bij betonwanden, waar 
betonspecie wordt gebruikt zonder extra meegevoerde Iucht. 
Daarnaast is onduidelijk of obstakels in de bekisting invloed 
hebben op de meting. 

TIMB OF VIBRATION - SECONDS 

Afbeelding 12 Elektrische weerstand tijdens verdichting 
van betonspecie (Alexander, 1997) 

2.3.4.2 Het meten van de energietoevoer 
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In een onderzoek 14 is een toename van de energietoevoer 
aangetoond tijdens het verdichten (zie afbeelding 13). Meerdere 
bronnen geven de indruk dat er een indicatie kan worden 
gegeven over de mate van verdichting aan de hand van het 
energieverbruik van de trilnaald. 

0 ~ » ~ ~ ~ w ~ ~ ~ 

TIMC ·•• •••••· 

Onduidelijk is hoe goed die indicatie is en of obstakels in de 
werkingsfeer invloed hebben op de meting. Het meten van de 
energietoevoer kan bijvoorbeeld met een vermogensmeter. 

Afbeelding 13 Energietoevoer tijdens het verdichten. 
(Oiateju, 1973) 

2.3.4.3 Het meten van de versnelling 

In de prefab industrie wordt gebruik gemaakt van de versnellingsparameter om een 
goede verdichting te bepalen.15 Een goede verdichting is volgens de literatuur met een 
trilnaald moeilijk te bepalen. 16 

Er is echter een bedrijfspatent17 gevonden waarin een trilnaald is voorzien van 
versnellingsmeters. Er wordt beweerd dat er aan de hand van de versnellingsparameter 
een indicatie gegeven kan worden van een goede verdichting. De meetgegevens 
zouden via een wiskundige formule kunnen worden omgezet naar een bruikbaar 
signaal waarmee een goede verdichting kan worden aangegeven. 
Onduidelijk is of de indicatie overeenkomt met een goede verdichting bij een 
betonwand. Het rapport geeft hierin geen duidelijkheid en de fabrikant maakt het 
onderzoek niet openbaar. Een ander onduidelijk punt is hoe er wordt gereageerd op 
obstakels, zoals een bekistingoppervlak, wapening, etc. 
In afbeelding 14 is de geschetste trilnaald te zien. De trilnaald is echter niet leverbaar 
bij de fabrikant, onduidelijk is waarom. 

13 
(Alexander, 1997), (Alexander, Haskins, Sari, Soroushian, & Hsu, 1997) 

14 
(Oiateju, 1973), (Venkatramiah, 1951), (Saul, 1959) 

15 
(ACI, 2008) 

16 
(ACI, 1996) 

17 
(Kunze, Sick, & Graul, 1999) 
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Afbeelding 14. Schets van de 
trilnaald. De trilnaald is voorzier. 
van twee versnellingsmeters (7) 
Met een evaluatiecircuit (10) 
kunnen de gegevens van de 
versnellingsmeter worden 
omgezet in een lichtsignaal (9). 
(Kunze, Sick, & Graul, 1999) 
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2.3.4.4 Het meten van de frequentie 

Bij de betonnen wegenbouw wordt de frequentie geobserveerd 
om een oordeel te kunnen geven over een goede verdichting. 
Aan de hand van de frequentie wordt dan de snelheid van een 
'paver machine' bepaald. Hier wordt echter gebruik gemaakt van 
zeer stugge specie en van veel trilnaalden op een rij, waardoor 
de wijze van verdichting anders is dan bij wanden. 
Onduidelijk is of een goede verdichting ook bij betonwanden is 
aan te geven. Ondanks de vele suggesties in de literatuur. 18 

De frequentie kan gemeten worden met een versnellingsmeter. 

2.3.4.5 Het meten van de amplitude van de trilnaa/d 

Afbeelding 15 Voorbeeld van een trilnaald met 
ingebouwde sensor van de fabricant Wyco. Het 
meetsysteem meet de frequentie. Aan de hand van de 
frequentie kan de snelheid van de 'paver machine' 
worden bepaald. (Cable, McDaniel, & Steffes, 1999) 

In de literatuur van bijlage A zijn indicaties gevonden dat de amplitude een indicator kan zijn voor een 
goede verdichting, omdat de versnelling onder andere afhangt van de amplitude. De amplitude van 
de trilnaald is het aantal mm dat de trilnaald, in het horizontale vlak, in een richting verplaatst door 
toedoen van de roterende excentrische massa. Er zijn echter geen onderzoeksrapporten gevonden 
die onderbouwen en/of toelichten dat hiermee een goede verdichting gemeten kan worden. De 
amplitude kan bepaald worden met een versnellingsmeter. 

2.3.4.6 Het meten van de toonhoogte 

In een onderzoek19 is aangegeven, dat met de toonhoogte enkele stadia van de mate van verdichting 
op te merken zijn. Onduidelijk is of bij het verdichten van betonwanden een goede verdichting is aan 
te geven.De toonhoogte kan met een toonhoogtemeter worden gemeten. 
De frequentie (rpm) komt overeen met een toonhoogte. Zo geeft 6600 trillingen per minuut een 
toonhoogte A, 8800 rpm een toon D en 11800 rpm een toon G. Toonhoogte 8, wat gelijk staat aan 
14800 rpm zal ongeveer de hoogste toonhoogte zijn. Dit is ongeveer het maximale aantal trillingen 
dat volgens het onderzoek in betonspecie voorkomt. In het onderzoek is ook aangetoond dat de 
frequentie en de toonhoogte een directe relatie met elkaar hebben. 
Onduidelijk is of omgevingsgeluiden op de bouwplaats invloed hebben op de meting. 

18 
lie bijlage B. 

19 
Hover (2001) 
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3 Beproeven van de meetmethoden 

In het vorige hoofdstuk zijn een zestal meetmethoden aangedragen voor verder onderzoek. In dit hoofdstuk 
zal de opzet van de proeven besproken worden, de meetgegevens worden toegelicht en geanalyseerd. Als 
laatste wordt er een keuze gemaakt voor de meetmethode die wordt gebruikt voor de nieuwe 
werkmethode. 

Algemene opmerking 
Tijdens het inventariseren van het benodigde materieel en de beschikbaarheid op de TU/e werd duidelijk 
dat voor het bouwen van het meetinstrument voor de elektrische weerstand substantiele financiele 
middelen benodigd waren. Hierdoor zijn de meetmethoden nogmaals kritisch bekeken. Daarbij is 
opgemerkt dat voor de overige meetmethoden geldt dat de sensor aan de trilnaald wordt bevestigd. Dit 
heeft de voorkeur boven een sensor langs de trilnaald, omdat dit extra handelingen met zich meebrengt 
tijdens de uitvoering. Daarnaast is bij de elektrische weerstand onduidelijk of resten betonspecie die zich 
vastzetten aan de sonde de meting kunnen verstoren. Om deze twee reden is er voor gekozen om in 
eerste instantie de meetmethoden te beproeven die de eigenschappen van de trilnaald meten. 
Zeals eerder is opgemerkt, is de toonhoogte direct afhankelijk van de frequentie. Beide meetmethoden 
beproeven zou dezelfde meetresultaten moeten opleveren. Er is voor gekozen om in eerste instantie aileen 
de frequentie te beproeven, omdat deze sensor op de trilnaald bevestigt kan worden. De sensor van de 
toonhoogte meet buiten de betonspecie blijven. Daarnaast heeft de frequentie geen last van 
omgevingsgeluiden. 

3.1 Doel van de proeven 

Om het doel van de proeven te kunnen formuleren, is eerst ge'inventariseerd welke punten onderzocht 
moeten worden. In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke onduidelijkheden er bij de meetmethoden 
van de amplitude, de versnelling, de frequentie en het vermogen zijn. Deze onduidelijkheden zijn 
samengevat in twee vraagstellingen, namelijk: 
1. Is het eindpunt van een goede verdichting te bepalen bij betonwanden? 
2. Hebben obstakels door reflectie van de trillingen invloed op de meting? 

3. 1. 1 Doelstelling 1; meten van een goede verdichting 

Op basis van de eerste vraagstelling is het eerste doel van de proeven geformuleerd, namelijk: 
'Vaststellen of het eindpunt van een goede verdichting te meten is bij het verdichten van betonwanden.' 

Toe/ichting en afbakening doelstelling 
In de gevonden literatuur wordt gesteld dat het mogelijk is om met de meetmethoden een indicatie te 
geven van een goede verdichting. In de proeven meet duidelijk worden of een goede verdichting te meten 
is bij het verdichten met een trilnaald en/of de te meten indicatie voldoende nauwkeurig is. 
Een compleat onderzoek om de link te leggen tussen de mate van verdichting en de meetgegevens is niet 
de bedoeling. Een dergelijk onderzoek is te omvangrijk voor dit afstudeerproject en is al gedaan, want dit 
vormt de basis voor de gevonden literatuur. Er is aileen gekeken of de methode toepasbaar is bij het 
verdichten van betonwanden met een trilnaald. 

Verdichten betonspecie 

Uitvoeren van de doelstellingen I 
• • De meetapparatuur die voorhanden was registreerde de 

meetgegevens, welke achteraf uit te lezen waren. De apparatuur 
ken geen signaal geven bij een goede verdichting. Hierdoor was 
het niet mogelijk om op een signaal van een goede verdichting de 
trilnaald uit de betonspecie te halen; een betonboring te maken uit 
het verharde beton en het luchtgehalte hiervan te bepalen; om 
vervolgens het luchtgehalte te vergelijken met de grenzen van een 
goede verdichting. 

Betonwerker geeft Meetgegevens 
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goede verdichting verdichting opslaan. 
a an. Meten tot moment van 

ontmenging , zodat punt 
van goede verdichting 
zeker is geregistreerd. 

J 

+ 
Analyseren of beide punten overeenkomen. 

Afbeelding 16 Schematisering van eerste 
doelstelling. 
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Het punt van een goede verdichting moest daarom op een andere wijze worden bepaald. Er is voor 
gekozen om een ervaren betonwerker het punt van een goede verdichting aan te Iaten geven. 
Uitgangspunt is dat de ervaren betonwerkers in de huidige bouwpraktijk nauwkeurig kunnen verdichten . 
Het punt dat de betonwerker aangeeft en het punt dat achteraf uit de meetgegevens komt, moeten dicht bij 
elkaar liggen om te spreken van een goede indicatie van een goede verdichting. 

3. 1. 2 Doelstelling 2; invloed van de bekisting vaststellen 

Op basis van de tweede vraagstelling is het tweede doel van de proeven geformuleerd, namelijk: 
'Vaststellen of obstakels in de werkingsfeer van de trilnaald invloed hebben op de meetgegevens van 
de meetmethode.' 

Toelichting en afbakening doelstelling 
Onduidelijk is of de metingen bij betonwanden uitgevoerd kunnen worden. Er wordt gekeken of de 
metingen worden be"invloed door obstakels in de werkingsfeer. Verstoring van de meting kan 
plaatsvinden door reflectie van de trillingsgolven nabij obstakels, waardoor de betonspecie ter plaatse 
sneller verdicht. Met het gestelde doel wordt vastgesteld of het gemeten een aangegeven punt van 
een goede verdichting met obstakels in vergelijking met een betonspecie zonder obstakels nag 
overeenkomt en niet is verschoven. 

Het aantal objecten dat in de werkingsfeer valt is redelijk divers, mogelijke objecten zijn: de bekisting, 
wapening, centerpennen, sparingen, elektradozen, etc. Om de invloed van obstakels op de 
meetgegevens te meten is het van belang om het object dat de meeste invloed heeft te onderzoeken. 
De bekisting is het grootste object dat aanwezig is in de werkingsfeer en dat in trilling kan worden 
gebracht door de trilnaald. Om deze reden wordt ervoor gekozen om het onderzoek af te bakenen op 
de aanwezigheid van de bekisting in de werkingsfeer en de relatie op de meetgegevens. 
Hoe de verdichting random kleine obstakels in de betonspecie plaatsvindt wordt niet onderzocht. 

Uitvoeren van de doelstellingen 
Om vast te stellen of de bekisting invloed heeft op de meetgegevens en op het eindpunt van een 
goede verdichting, is de proef gecombineerd worden met doelstelling 1. De proef is uitgevoerd in 
twee bekistingen. Een bekisting waar de werkingsfeer geen hinder ondervindt en een waarbij de 
situatie van een wand wordt nagebootst. 
Tijdens het verdichten van de proefstukken is door de 
betonwerker een goede is verdichting aangegeven. Na het 
verdichten is bekeken of de vorm van de grafieken van de 
twee bekistingen overeenkomen, om zo te kijken of de 
bekisting invloed heeft op de meetgegevens. Daarnaast is 
gekeken of het moment dat de betonwerker aanduidt als 
een goede verdichting overeenkomend met het moment dat 
de grafiek als een goede verdichting aangeeft. Hiermee is 
gekeken of de grafiek niet verschuift en/of het punt van een 
goede verdichting verder van het punt afligt. 

Verdichten betonspecie Verdichten betonspecie 
in een bekisting zonder in een wandbekisting met 

obstakels in de de bekisting in de 
werkingssfeer. werkingssfeer. 

I I 

+ 
Analyseren of bekisting invloed heeft op de metingen, 
op de volgende punten. 
- of punt goede verdichting overeenkomt met het punt 
dat de betonwerker aangeeft. 
- of de vorm van de grafiek veranderd. 

Afbeelding 17 Schematisering van tweede doelstelling. 

3.1.3 Algemene opmerking 
Doordat de meetapparatuur niet het moment van een goede verdichting aangeeft, is het niet mogelijk 
om exact het indicatiemoment te bepalen. Door een ervaren betonwerker in te zetten is geprobeerd 
dit moment zo dicht mogelijk te benaderen. lndien er een groot verschil wordt opgemerkt met de 
meetgegevens en het punt dat de betonwerker opgeeft, is het gewenst om de proeven te herhalen 
met een andere ervaren betonwerker om te kijken of het verschil even groat is. 
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3.2 Opzet van de proeven 

Voor het uitvoeren van de twee doelstellingen is het benodigde materieel I materiaal gezocht. In deze 
paragraaf worden de volgende onderdelen toegelicht: de gebruikte trilnaald; de meetapparatuur voor 
het meten van de versnelling; de meetapparatuur voor het meten van de energietoevoer; de gebruikte 
bekistingen; de gebruikte betonspecie en het aangeven van een goede verdichting. 

3. 2. 1 De trilnaald 

Voor de proeven is de trilnaald lren 38 gebruikt van de fabrikant 
WackerNeuson. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste 
technische specificaties van de tri lnaald beschreven. Voor de overige 
specificaties wordt verwezen naar bijlage E. De trilnaald is aangesloten 
op een omvormer die ervoor zorgde dat de netspanning van 230V werd 
omgevormd naar de 3 fasen spanning van de trilnaald (42VI200Hz). Het 
gebruikte type omvormer is de HFO 0.6, van de fabrikant Lievers 
Holland. 
Gekozen is voor een trilnaald met een diameter van 38mm, om zo de 
bekisting en de benodigde betonspecie voor de proef zo klein mogelijk te 
houden. De diameter van de trilnaald heeft geen invloed op de 
verandering die worden gezocht. 

Afbeelding 18 De trilnaald met omvormer 

Speclflcatie Prestatie 
Frequentie 200Hz, ofwel12000 rpm 

Amplitude 1,9mm (trillingsuitslag) 

Versnelling Volgens literatuur (Popovics, 1973) als volgt te berekenen: 
a= 4*rr2*f*s, a= 4*rr2*2002*1,9 = 3000mls2

, 3000 I 9,81 = 
Afbeeldmg 20 Techmsche specJficatJes van de tnlnaald lren 38. 

3.2.2 Meetopstelling amplitude, frequentie en versnelling. 

In samenwerking met het Laboratorium voor Akoestiek is er een geschikte 
versnellingsmeter I versnellingsopnemer gezocht, zie afbeelding 20. 
Er is gekozen om de versnellingsmeter niet te kalibreren, waardoor de absolute 
waarden niet overeenkomen met de werkelijkheid. Hiertoe is besloten, omdat het doel 
is om een verandering te meten en niet de absolute waarde. 
De versnellingsmeter is aan de buitenkant van de trilnaald bevestigd om de invloeden 
van de weerstand op de trilnaaldmantel goed te kunnen vastleggen. De 
versnellingssensor is erg kwetsbaar en is daarom beschermd aangebracht op de 

±306g 

trilnaald. De beschermingsconstructie is in afbeelding 21 te zien. Afbeelding 19. De toegepast 

versnel/ingsopnemer. 

Afbeelding 21 Beschermingsconstructie versnellingsmeter. Links; principe van de bevestiging. Sensor wordt in het gat geplaatst en gefixeerd met 
het draadeind. Midden; sensor bevestigd in de buis, holle ruimte wordt opgevuld met een pantykous. Rechts; stalen buis op tri/naald bevestigt. 
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Type apparatuur: 

Omschrljvlng: Fabrikant: Type: 
Versnell ingsmeter BROEL & KJJER 8307 

Charge amplifier BROEL & KJJER 2635 

USB sound device Acoustics engineering Triton 

Software BROEL & KJJER I TU/e DIRAC type 7841 

Contro/e sensor. 
De sensor is geijkt door de fabrikant en is qua prestaties niet gecontroleerd. De 
sensor is voor gebruik en na bevestiging op de trilnaald wei getest, waaruit is 
gebleken dat de sensor naar behoren functioneerde. 
Deze test is terug te vinden in bijlage F, met uitleg hoe de verschillende grafieken 
gelezen dienen te worden. 

3.2.3 Meetopstelling energietoevoer 

Er is een geschikte vermogensmeter gezocht om het 
wattage te meten. De vermogensmeter is gekoppeld 
aan een datalogger. Hiermee kan om de seconde 
automatisch een metingen worden verricht (zie 
afbeelding 23). Er waren geen automatische loggers 
voorhanden, waarmee continu gemeten kan worden. 
Daarnaast meet de voorhanden zijnde vermogensmeter 
niet exact, maar in stappen van 5 Watt. Dit is eigenlijk 
niet nauwkeurig genoeg. 

[ eomputer j 
versnellingsmeter 

Afbeelding 22. Principe 
meetopstelling 
versnellingsmeter. 

·' 

Desondanks is met de verkregen datalogger is een 
beeld te schetsen van het verloop van het vermogen 
tijdens het verdichten, waardoor er een indicatie te 
verkrijgen is of de mate van verdichting te meten is met 
de trilnaald. 

Type apparatuur: 

Afbeelding 23. Vermogensmeter (1) met de 'Data logger' (2). Te 
zien is ook de thermokoppel (3) waarmee de temperatuur te meten 
is. 

Omschrljving: Fabrikant: Type: 
Vermogensmeter Erich Marek 55.21 

Data logger Grant 1 000 series, squirrel metter/logger, type 1 023 

De vermogensmeter is tussen het stopcontact en de trilnaald geplaatst, zoals te 
zien is op afbeelding 24. Aan de vermogensmeter zit de datalogger gekoppeld, 
waaraan een computer gesloten kan worden om de data van de datalogger af 
te halen. 
Tijdens metingen met een vrijhangende trilnaald is een constant gebruik in het 
vermogen te zien, zie afbeelding 27. Wat opvalt, is dater een piek is op het 
moment van aanzetten (na 7 seconde), waarna de energietoevoer aan de 
trilnaald constant (475 Watt) is tot het moment van uitzetten. 
Uit metingen is ook gebleken dat de omvormer een constant vermogen heeft 
van 300 Watt. Hierdoor is het mogelijk om de vermogensmeter na de omvormer 
te installeren en het totale vermogen van de trilnaald en omvormer samen te 
meten. De gemeten waarde moet echter als relatief worden ge"interpreteerd. 

Contro/e meetopstelling 
De sensor is gecontroleerd met bekende spanningsbron. De meetapparatuur 

1'''"'" 
EJ'~ 

\.I 

! Computer ~ 
L·--·--·--_j 

Afbeefding 24 Principe van de 
meetopstelling voor het meten van 
het vermogen. 

bleek goed te functioneren. Opgemerkt moet worden dat de ijking van de datalogger niet is 
gecontroleerd. Hierdoor zijn de gemeten waarden relatief. 
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Afbeelding 25 Energietoevoer tijdens twee minuten vrijhangend proefdraaien. Verticale as is het aantal Watt (111 000). 
Horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet a/s absoluut te interpreteren. 

3.2.4 De bekisting 

Voor het uitvoeren van de tweede doelstelling zijn er twee bekistingen gemaakt, namelijk een grate 
bekisting en een kleine bekisting. 
De grate bekisting (zie afbeelding 26) is zo gemaakt dat er geen verstoring in de meting kan optreden 
door reflectie van de trillingen via de bekisting. De werkingsfeer van 500 mm (gegeven door de 
fabrikant) kan in de bekisting ontstaan zonder reflectie van de trillingen. 
De werkingsfeer aan de onderzijde is nihil doordat de trilnaald vooral trillingen in horizontale richting 
produceert. In de ISO standaard20 wordt geadviseerd om ongeveer 50 mm onder de trilnaald vrij te 
houden. De getekende extra ruimte geeft wat speling indien de trilnaald te diep wordt ingestoken. 

86 500 

Bovenaanzlcht 

beton muiUplex 16mm 
-----· regelwerk 32x68mm 

Doorsnede 

Afbeelding 26 Principe proefopstelling voor het meten van het vermogen, de amplitude, de frequentie en de versnelling. 

Met de kleine bekisting (zie afbeelding 27) is er een wand nagebootst. Gekozen is voor een wand van 
200mm, omdat dit een veel gebruikte maat is voor betonwanden. Resterende maten komen overeen 
met de grate bekisting. 

550 

614 

beton multiplex 16mm 
regelwerk 32x68mm 

0 
c::i 

Afbeelding 27 Principe proefopstelling voor het meten van het vermogen, de amplitude, de frequentie en de versnelling. 

20 
(ISO, 2011) 
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3.2.5 Toegepaste betonspecie 

Voor de proeven is gebruik gemaakt van een betonspecie met consistentieklasse S3. Deze specie is 
geschikt om met een trilnaald te verdichten en wordt vaak gebruikt voor wanden. De betonspecie is 
ook beproefd. De zetmaat, het luchtgehalte en de volumieke massa van de betonspecie zijn bepaald 
door de betoncentrale. In bijlage G zijn de technische- & meetgegevens van de specie toegevoegd. 

Aanta/ te beproeven monsters 
Voorafgaande aan de proeven is uitgegaan van twee proeven per meetopstelling. Tijdens de 
metingen is besloten om ook een derde meting uit te voeren. Hiermee is een goede indicatie 
verkregen hoe de metingen reageren op de verdichting. 

3.2.6 Vast/eggen van een goede verdichting 

De verdichting wordt opgenomen met een camera. Hierdoor zijn de 
meetgegevens te vergelijken met het moment van een goede verdichting dat de 
betonwerk aangeeft. Eventuele veranderingen in de meetgegevens kunnen 
gerelateerd worden aan de videobeelden. 
De betonwerker moet aangeven wanneer volgens hem de betonspecie goed is 
verdicht. Dit is tijdens de proeven aangeven door een lamp aan te zetten, 
waardoor op de video het moment terug te halen is. Een voorbeeld van de te 
gebruiken lamp is te zien in afbeelding 28. 

Afbeelding 28 Voorbeeld van 
de toe te passen lamp. 

3.3 Onderzoeksresultaten 

De in de voorgaande paragraaf beschreven 
meetopstelling is op de bouwplaats gepositioneerd 
(zie afbeelding 29), waarna de proeven met behulp 
van een ervaren betonwerker zijn uitgevoerd. In 
deze paragraaf wordt het verloop van de proeven 
nader beschreven en worden de meetgegevens 
getoond en toegelicht. 

3.3.1 Verloop van de proeven 

Het uitvoeren van de proeven gebeurde tijdens het 
storten van de vloer. Speciaal voor de proeven was 
er een betonspecie met een consistentieklasse S3 
besteld. Dit betrof echter aileen de eerste twee 
vrachtwagens, waarna er met een betonspecie 
consistentieklasse F4 is gestort. Afbeelding 29 Meetopstelling op de bouwplaats. 

Bij de eerste proef bleek de betonspecie erg stug te reageren en leek het alsof de trilnaald niet 
voldoende kracht bezat. De betonspecie (S3) laat de Iucht maar heellangzaam verdrijven. Toch is op 
de videobeelden te zien dat de betonspecie verdicht, doordat het oppervlak glad wordt. Daarnaast is 
bij het eruit halen van de trilnaald goed te zien dat de betonspecie inklinkt en er een kuiltje blijft zitten 
in de betonspecie. Dit kuiltje is een teken van ontmenging, bij een goede verdichting zou de 
betonspecie netjes dichtvloeien. 

Na een opstartfoutje, door de trilnaald niet in het midden van de betonspecie in te brengen, ging het 
ook fout bij het aangeven van een goede verdichting. In plaats van de lamp aan te zetten werd de 
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trilnaald uit de betonspecie getrokken. Hierna is de trilnaald weer 
terug in de betonspecie gebracht. Na het verdichten werd de 
trilnaald voor een vierde keer in de betonspecie gestoken nabij 
een hoek. Hiermee wilde de betonwerker Iaten zien dat hij niet in 
het midden zou beginnen met verdichten, maar vanuit een hoek. 
Hierdoor zou de betonspecie beter verdichten. 
De kleine bekisting werd volgens plan verdicht. Na het voltooien 
van de eerste verdichtingsronde is de betonspecie uit de 
bekisting geschept en is er een poging gedaan om de 
meetgegevens op te slaan op de computer. De meetgegevens 
van de versnellingsmeter zijn allemaal goed opgeslagen. Bij het 
overzetten van de wattagemeting zijn de meetgegevens verloren 
gegaan. Hierdoor zijn deze gegevens niet meegenomen in het 
rapport. 

Na het opnieuw vullen van de bekistingen is de tweede ronde 
Afbeelding 30 Situatie tijdens een verdichtingsproef. 

van proeven afgenomen. Bij de grote bekisting is de trilnaald tijdens de meting eenmaal omhoog en 
omlaag bewogen. Hiermee wilde de betonwerker Iaten zien dat de Iucht dan beter naar het oppervlak wordt 
gedreven en dat de verdichting beter gaat. Hierdoor vergat hij wei de lamp aan te zetten. Bij de kleine kist 
was de opneemtijd van de versnellingsmeter korter ingesteld. Hierdoor is niet heel de meting tot het 
ontmengen opgenomen, maar is wei het moment van een goede verdichting opgenomen. Verder verliep de 
tweede proef volgens plan. 
Er moet wei worden opgemerkt dat de punten die niet helemaal volgens plan verliepen, ook een positief 
effect hebben. Het is namelijk duidelijk geworden waar de zwakke punten van de meetmethoden zitten. Dit 
zijn aandachtspunten in het vervolg traject. 

Doordat bij de eerste proef de gegevens van de vermogensmeting verloren zijn gegaan, is besloten om 
een derde verdichtingsronde te houden. Tijdens het wachten op de derde vrachtwagen, deelde de 
uitvoerder mee dat er in de derde vrachtwagen een betonspecie zou zitten met een consistentieklasse F4. 
De betonspecie (F4) bracht wei de mogelijkheid met zich mee om ook een betonspecie te beproeven die 
vloeibaarder was. 
De trilnaald bleek bij deze betonspecie (F4) minder moeite te hebben om de Iucht uit de betonspecie te 
drijven. Het leek erop of de kracht van de trilnaald bij deze betonspecie beter tot zijn recht kwam dan bij de 
eerste betonspecie, ondanks dat de uitkomst van de meetgegevens het zelfde is. De derde 
verdichtingsronde is volgens plan verlopen. 

Na het analyseren van de meetgegevens, is geconcludeerd dat met het uitvoeren van de bovenstaande 
proeven, voldoende meetgegevens zijn verzameld 
om een goede uitspraak te kunnen doen over 
doelstelling 1 & 2. 
In overzicht 1 is een uiteenzetting gegeven op welke 
punten de proeven niet goed zijn verlopen. 

Opmerking 
1"'grote bekisting Trilnaald vier maal ingebracht, lamp bij 

vierde keer pas gebruikt. Vier keer is in 
de hoek van de bekisting verdicht. 

1 e kleine bekisting Goed verlopen 

2e grote bekisting Lamp niet aangezet. 

26 kleine bekisting Goed verlopen 
3e grote bekisting Uitgevoerd met een consistentieklasse 

F4, verders goed verlopen. 
3e kleine bekisting Uitgevoerd met een consistentieklasse 

F4, verders goed verlopen. 
Overztcht 1 Utteenzettmg op welke punten de proeven met volgens plan 
verliepen. 
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Afbeelding 31. Camerabeeld tijdens de derde verdichtingsronde. De linker 
bekisting is reeds verdicht, duidelijk zichtbaar is de holte van de 
insteekplaats die gevuld is met water. Dit duidt op een ontmenging van de 
betonspecie. 
In het midden is de lamp te zien. Hiermee kan de betonwerker het 
moment aangeven waarop de betonspecie volgens hem goed is verdicht. 
Daamaast heeft hij ook met het uitschakelen van de lamp de ontmenging 
aangegeven. 
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3.3.2 Meetresultaten 

3.3.2.1 Meetgegevens energietoevoer 

Zoals eerder aangegeven zijn de gegevens van de eerste verdichtingsproef verloren gegaan. 
Vandaar dat deze gegevens ontbreken in dit rapport. In deze paragraaf worden de meetgegevens 
van de vermogensmeter kort samengevat. Een uitgebreide toelichting is terug te vinden in bijlage H. 

Meetgegevens tweede verdichtingsronde 

Tijdens de tweede proef in de grote bekisting (zie afbeelding 32) is, zoals eerder aangegeven, de 
trilnaald omhoog gehaald op het moment dat de betonwerker zijn wijze van verdichten aan het 
uitleggen was en heeft hierdoor de lamp niet aangezet. Bovendien is door de beweging de meting 
ook verstoord. Hierdoor is bij deze meting niet te zeggen of de meetgegevens een goede indicatie 
zouden kunnen zijn voor de mate van verdichting. Wei is te zien dat op het moment van insteken van 
de trilnaald het wattage oploopt. 
Bij de kleine bekisting (zie afbeelding 33) is te zien dat de grafiek bij het insteken van de trilnaald 
oploopt. Daarna loopt de grafiek Iicht af waarna het zich stabiliseert. Dit punt ligt dicht bij het punt dat 
door de betonwerker wordt aangegeven als een goede verdichting. Nadeel van de grafiek is dat de 
sprongen per 5 Watt worden geregistreerd. De grafiek lijkt op 42 sec. te stabiliseren, terwijl de lamp 
op 47 sec. aangaat. Doordat er is sprongen van 5 Watt wordt geregistreerd lijkt er een verschil te 
zitten in het moment dat de betonwerker aangeeft en het moment dat de vermogensmeter meet. Bij 
een nauwkeurigere meting zou dit verschil exacter te meten zijn. Met deze grafiek wordt een goede 
indruk verkregen maar geen exacte. 

Trilnaald erin 
(2 sec.) Trilnaald voor de helft 

Trilnaald erin 
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Afbeelding 32 Wattageverloop van het verdichten in de grate bekisting 
(tweede proef). Verticale as is het wattage (x1000), horizontale as is de 
tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet als absoluut te 
interpreteren. 
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Afbeelding 33 Vergroting grafiek van het energieverloop van het verdichten 
in de kleine bekisting (tweede proef). Vertica/e as is het wattage (x1000), 
horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet als 
absoluut te interpreteren. 

32 



in Trilnaald e~ 
(3sec 

0,47 

0.465 

0.46 

0.455 

0.45 

I 0.445 

I o.44 
I o.4J5 

I 0.43 
! 
i i 0,425 

.) 

......... 

Eindrapportage 'Beheerst verdichten van beton' 

Meetgegevens derde verdichtingsproef 

Het verloop van de grafiek in afbeelding 34 komt overeen met de vorige proef. De stabilisatie van de 
grafiek ligt ongeveer 10 seconden van het punt dat de betonwerker aangeeft als het punt van een 
goede verdichting. Het grotere versch il komt waarschijnlijk door de vloeibaardere specie. Het dipje 
naar beneden op 26 en 31 seconde is te verklaren door zeer Iichte bewegingen in horizontale richting 
van de trilnaald. Op 35 seconden wordt de trilnaald ongeveer 1cm verticaal verschoven. Er zijn nag 
enkele van dergelijke verplaatsingen opgemerkt op de videobeelden, maar in de grafiek komen deze 
niet terug. Dit kan door de nauwkeurigheid van de meting komen, waardoor verplaatsingen nag net 
binnen de afrondingsgrenzen vallen. 
Het verloop van de verdichting in de kleine bekisting is te zien in afbeelding 35. De stabilisatie van de 
grafiek ligt bij deze grafiek wederom ongeveer 10 seconden van het punt dat de betonwerker 
aangeeft als punt van een goede verdichting. De stijging op 33 sec. is te verklaren doordat de 
trilnaald daar net 1 em dieper wordt inaebracht. 
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Afbeelding 34 Uitvergrootte grafiek van het wattageverloop van het 
verdichten van de grote bekisting (derde proef). Verlica/e as is het wattage 
(x1000), horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn 
niet als abso/uut te interpreteren. 

Afbeelding 35 Wattageverloop van het verdichten in de kleine bekisting 
(derde proef). Verlica/e as is het wattage (x1000), horizontale as is de tijd in 
seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet als absoluut te interpreteren. 

Analvse meetgegevens enerqietoevoer: 

In de onderstaande tabel zijn de tijdsintervallen van de wattagemetingen weergegeven . 

... 
Gl Gl Gl 

ad~ +::"tJ c Gl 
"' Gl c .. 3: .!! 0 

"' .c c = Cl 
> .~ 0 .Q c 
Gl "tJ- "' ~ ~ ... Gl -.. QI.C 1/) 
I'll > 1/) Gl ·-Cl-.!! .ll: Gl c .c c.c = Gl "tJ Gl u "' .~ .a;;: Gl Cl (!!ca"E 
J!! l! o-

Meting: CJ ~ ~ c Gl t/)C) Gl > 
2e proef grate bekisting - - -

2e proef kleine bekisting 39 44 5 
3e proef grate bekisting 29 38 9 
3e proef kleine bekisting 22 32 10 
Tabe/1 Tijdsintervallen bij metingen van de wattage. 
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Per doelstelling is hieronder geanalyseerd of de meetgegevens Iaten zien dat de meetmethode wei of niet 
geschikt is voor de nieuwe werkmethode. 

Doelstelling 1: 'Vaststellen of het eindpunt van een goede verdichting te me ten is bij het verdichten van 
betonwanden.' 

Het meten van het wattage lijkt een goede indicatie te kunnen vormen voor het verdichten. Aile grafieken 
Iaten na de stijging zien dat de lijn terug wil naar een constante wattage. Het is echter wei zo dater een 
tijdverschil waarneembaar is tussen het punt waarop de grafiek constant loopt en het moment dat de 
betonwerker een goede verdichting aangeeft. Het verschil bij een betonspecie met een F4 klasse lijkt 
groter te zijn dan bij een consistentieklasse S3. 
Bij gebruik van exactere meetapparatuur kan het punt van een goede verdichting exacter worden 
weergegeven. Hierdoor zou het verschil kleiner kunnen worden en waarschijnlijk helemaal worden 
weggenomen. 
Voordeel van de meetmethode is dat, het af te geven signaal van een goede verdichting gekoppeld kan 
worden aan het stabiele wattageniveau, waar de grafiek na het erin brengen naartoe gaat. Voorwaarde 
voor de nieuwe werkmethode is wei dat de trilnaald niet mag bewegen tijdens de meting. Opgemerkt is dat 
bij verplaatsingen in horizontals of verticale richting het verbruikte vermogen toe dan wei afneemt. 

Doelstelling 2: 'Vaststellen of obstakels in de werkingsfeer van de trilnaald invloed hebben op de 
meetgegevens van de meetmethode.' 

Op basis van de derde proef lijkt het erop dat de bekisting geen invloed heeft op de meetresultaten. Het 
verschil tussen het punt dat de betonwerker aangeeft als een goede verdichting en het moment dat de 
grafiek stabiliseert is gelijk. Het verschil is gelijk terwijl de verdichting in de kleine bekisting wei sneller is. 
Hieruit is op te maken dat de bekisting of obstakels geen invloed hebben op de meting. 

Conclusie 

Doelstelling 1 is met de gebruikte meetapparatuur niet behaald, omdat er een verschil zit tussen het 
gemeten en het aangegeven punt. In bijlage U is uiteengezet dat met exacte meetapparatuur wei een 
goede verdichting is te meten. Op basis van de meetgegevens van de frequentie, amplitude en versnelling 
in de komende paragraven is er een relatie tussen het verbruikt vermogen en de versnelling zichtbaar 
gemaakt. 
Het verbruikte vermogen van de trilnaald is te berekenen met: 
P=(J*a)*m 
Waarbij het vermogen (P) afhankelijk is van het traagheidmoment (I), omdat de hoekversnelling (a) en de 
hoeksnelheid (w) afhankelijk zijn van de frequentie. Deze blijkt uit de metingen in de volgende paragraaf 
constant te zijn. 
Het traagheidsmoment (I) is afhankelijk van de wrijving (W) die door de betonspecie op de trilnaald werkt, 
omdat de krachtsoverbrenging van de centrifugale kracht via de kogellagers in de trilnaald gaat, geldt het 
volgende: 
r*W = J*a 
De arm (r) waarop de wrijving (W) door de betonspecie aangrijpt is constant. Doordat de hoekversnelling 
(a) constant is door een constante frequentie, hebben de wrijving (W) door de betonspecie en het 
traagheidsmoment (I) van de excentrische massa een directe relatie. Het verbruikt vermogen is dus aileen 
constant als er een evenwicht is tussen de kracht die de trilnaald Ievert en de wrijvingskracht van de 
betonspecie. 
Op het moment dat er evenwicht is tussen deze twee krachten is ook de amplitude en de versnelling van 
de trilnaald constant. Uit de metingen van de amplitude en de versnelling (zie volgende paragraven) blijkt 
dat het moment waarop deze constant gaat lopen de betonwerker een goede verdichting aangeeft. Het 
vermogen moet op hetzelfde moment constant gaan lopen, waardoor het punt van een goede verdichting, 
met een exacte vermogensmeter, te registreren zou moeten zijn. 

De meetgegevens van de laatste proef Iaten een nagenoeg gelijk verschil zien tussen het punt dat de 
betonwerker aangeeft als een goede verdichting. De bekisting lijkt op basis van deze proeven geen invloed 
te hebben op het punt dat de grafiek aangeeft als een goede verdichting. 
Voorwaarde van de meetmethode is dat de trilnaald niet mag bewegen tijdens de meting, omdat de meting 
hierdoor wordt be"invloed. 
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3.3.2.2 Meetgegevens frequentie 

In deze paragraaf worden een samenvatting gegeven van de meetgegevens van de frequentie. Een 
uitgebreide toelichting is terug te vinden in bijlage I. 

Eerste verdichtingsproef in de grate bekisting 
Met behulp van een spectrogram kan het verloop van de frequentie over de tijd worden weergegeven. 
In het spectrogram is de maatgevende frequentie van de trilnaald weergegeven. Met kleur wordt het 
niveau van de frequentie aangegeven. Dit geeft de sterkte van de trilling weer. Hoe hoger het niveau, 
hoe nadrukkelijker de trilling aanwezig is. 
Het spectrogram van afbeelding36 (linker) geeft aan dat de frequentie tijdens het verdichten 
veranderd, dit is te zien aan de verschuiving van de grafiek op het moment van insteken (gele pijl). 
Tijdens het verdichten loopt de grafiek terug en blijft dan constant. Met de rode pijl is het moment 
aangegeven waarop de betonwerker een goede verdichting aangaf. 
De frequentie ligt tussen de 185 Hz en 187 Hz. 187 Hz is het moment dat de trilnaald nog in de Iucht 
zit en de grafiek geeft 185 HZ aan op het moment dat de trilnaald helemaal is ingestoken, ofwel het 
grootste dipje in de grafiek. In afbeelding 36 is op het punt van een goede verdichting die de 
betonwerker heeft aangegeven ingezoomd. Te zien is dat de lijn ter plaatste van het aangegeven 
punt horizontaal loopt en dat er geen verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen 
dat er aan de hand van de frequentie een goede verdichting is aan te geven. Van het rechter plaatje 
in afbeelding 36 ligt de lijn van de grafiek op een frequentie van 186Hz. 

Afbeelding 36 Spectrogram van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grate bekisting. Links is met de gele pijl het 
insteekmoment aangegeven, met de rode pijl is een goede verdichting aangegeven. Rechts het moment van een goede 
verdichting nog verder vergroot. 

Resterende verdichtingsproeven 

De resterende proeven Iaten exact dezelfde resultaten zien, waarbij de frequentie veranderd na het 
inbrengen van de trilnaald en terugloopt naar een constante waarde. Het weergeven van de 
resterende meetgegevens heeft daarom geen meerwaarde in deze paragraaf, voor de meetgegevens 
wordt verwezen naar de bijlage I. 
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Analyse meetgegevens frequentie 

In de onderstaande tabel zijn de meetresultaten zichtbaar van de trilnaaldfrequentie . 

Frequentie t.p.v. 
aangegeven 

goede 
Meting: Max. frequentie Min. frequentie verdichting 
1 e, grote bekisting 187Hz 185Hz 186Hz 
1 e, kleine bekisting 189Hz 185Hz 186Hz 
2e, grote bekistinQ 188Hz 184Hz 185Hz 
2e, kleine bekisting 188Hz 183Hz 186Hz 
3e, grote bekisting 188Hz 184Hz 186Hz 
3e, kleine bekisting 198Hz 184Hz 187Hz 

Tabe/2 Meetresultaten van de trilnaaldfrequentte. 

Doelstelling 1: 'Vaststellen of het eindpunt van een goede verdichting te meten is bij het verdichten van 
betonwanden.' 
In aile spectrogrammen is terug te vinden dat de frequentie verschuift naar een lagere frequentie bij 
het inbrengen van de trilnaald. Daarnaast is bij aile proeven opgemerkt dat de frequentie tijdens het 
verdichten Iicht toeneemt naar een frequentie waarbij de grafiek horizontaal gaat lopen. Dit punt ligt 
op een ruime afstand van het punt dat de betonwerker aanmerkt als een goede verdichting. De 
frequentie loopt op het punt dat de betonwerker aangeeft bij aile grafieken een geruime tijd 
horizontaal. Dit betekend dat de frequentie constant is en er uit de grafiek geen punt gehaald kan 
worden dat duidt op een goede verdichting. 

Doelstelling 2: 'Vaststel/en of obstakels in de werkingsfeer van de trilnaald invloed hebben op de 

meetgegevens van de meetmethode.' 
Grafieken lijken qua vorm op elkaar, het punt van een goede verdichting is echter niet uit de grafiek te 
halen, waardoor niet gesteld kan worden of obstakels invloed hebben op de meting. 

Conc/usie. 

Op basis van de meetresultaten kan niet worden geconcludeerd dat de frequentie een indicatie kan 
vormen voor een goede verdichting. De meetmethode wordt daarom niet als geschikt bevonden voor 
de nieuwe werkmethode. 
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3.3.2.3 Meetgegevens amplitude 

De amplitude van de trilnaald is indirect gemeten door het drukverschil op de versnellingsmeter te 
meten. Het verloop van de druk op de sensor hangt direct af van de amplitude (of trillingsuitslag) van 
de trilnaald, waardoor de grafieken een gelijk verloop zullen hebben. 

Na vergelijking met de meetgegevens van het versnellingsniveau is geconcludeerd dat het aflezen 
van het versnellingsniveau een betere methode is om een goede verdichting te bepalen. Om deze 
reden wordt aileen het versnellingsniveau in deze paragraaf behandeld, voor de toelichting van de 
meetgegevens van de druk op de versnellingsmeter wordt verwezen naar bijlage I. 

3.3.2.4 Meetgegevens versnelling 

In deze paragraaf worden de meetgegevens van het versnellingsniveau behandeld, voor een 
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage I. 

Een zogenaamde 'Energy-time Curve' (afbeelding 42) geeft het gemeten versnellingsniveau weer. De 
veranderingen in het versnellingsniveau wordt in deze grafiek gerefereerd aan een nullijn. Aan de nullijn 
wordt het hoogste punt in de grafiek gekoppeld. De veranderingen is gekoppeld aan een dB schaal, welke 
relatief is omdat de sensor niet is gekalibreerd. Er dient aileen naar het verloop van de grafiek te worden 
gekeken. Als naar het verloop van de grafiek wordt gekeken is er een grillige lijn te zien. De grilligheid komt 
door de trillingen en moet gemiddeld worden bekeken. 

Eerste verdichtingsproef 

In afbeelding 42 is de verdichting van de grate bekisting te zien. 

Moment dat de grafiek ge/ijkmatig 
gaat oplopen. (3 sec.) 

Lamp aan (15 
sec.) 

Moment dat de grafiek 
stabiliseert. (17 sec.) 

Lamp uit (28 sec.) 

Trilnaald uitgezet (34 sec.) 
Lichte stijging voor het 
uitzetten wordt veroorzaakt 
door het verticaal bewegen 
van de trilnaald. 

-1 ~~----------+-------------r-----------~-----+-------+------~ 

-1 ,5+-------------+-------------!------------t-----+-------+-------l 

10 20 30 40 [s) 

Afbeelding 37 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grote bekisting (punt B). Gefilterd op een 
tertsband van 200Hz. 

In het versnellingsniveau is bij de 5 seconde een klein dipje te zien, dit komt doordat de trilnaald dieper 
wordt ingebracht met ongeveer 5 em. Bij de 19 sec is een kleine dip te zien, hier wordt de trilnaald lichtelijk 
horizontaal bewogen. Net voor de lamp uitgaat (26sec.) wordt de trilnaald iets omhoog gehaald. Na het 
uitzetten van de lamp wordt de trilnaald veel in verticale richting bewogen. Door de bewegingen tijdens het 
verdichten wordt de grafiek verstoord. 
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In afbeelding 43 is de verdichting van de kleine bekisting te zien. Wat opvalt aan de grafiek is dat de 
grafiek blijft stijgen. Het zou te verwachten zijn dat de grafiek zich stabiliseert, zoals bij de vorige 
proef. Om de stijging te verklaren zijn de videobeelden bestudeerd. Opgemerkt is dat de trilnaald na 
het aangeven van een goede verdichting (lamp aan), vanaf ongeveer 40 seconden, in Iichte mate in 
horizontale richting wordt bewogen. Het lijkt er op dat deze horizontale verplaatsing invloed heeft op 
de meting. Het is dus van belang dat bij het toepassen van de meetmethode de trilnaald niet wordt 
bewogen in horizontale richting. Dit is tijdens het huidige verdichtingsproces ook niet gewenst, omdat 
dit voor ontmenging zorgt. 
Kleine dipjes op 12 sec. en op 25 sec. zijn veroorzaakt door een Iichte horizontale verschuiving 
enerzijds en een kleine verticale verplaatsing in de diepte anderzijds. 

Laagste punt van de grafiek, 

waarna deze gelijkmatig gaat lamp aan 
stijgen (4 sec.) (25 sec.) 

Punt van stabilisatie 
(31 sec.) 

-1 .5+-------+------·-+-----

Top grafiek 
(79 sec.) 

~ ~ ~ 00 

Lamp uit 
(91 sec.) 

Afbeelding 38 Energy-time curve van de trilnaa/d bij de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting. Gefilterd op een 
tertsband van 200Hz. 

Tweede verdichtingsproef 

In afbeelding 44 is de 'Energy time curve' te zien van de verdichting van de grate bekisting. Doordat 
tijdens de tweede verdichtingsproef de trilnaald tijdens het verdichten is bewogen is moeilijk vast te 
stellen wanneer de grafiek stabiliseert. Dit lijkt rand de 21 seconden te gebeuren, echter rand de 36 
seconde lijkt nog een stabilisatie plaats te vinden. Bij beide punten vindt echter ook een verplaatsing 
van de trilnaald plaats. Bij 21 sec. een kleine en voor de 36 sec. een grate. 
Doordat de betonwerker geen goede verdichting heeft aangegeven is hierover ook geen analyse te 
maken. Opgemerkt moet worden dat het verticaal bewegen van de trilnaald grate invloed heeft op de 
grafiek. 
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Punt grafiek stijgt 
gelijkmatig. (3 sec.) 

Punt van stabilisatie 
(21sec.) 

Trilnaald iets dieper 
erin gestoken. 
(32 sec.) 

Trilnaald iets dieper erin 
gestoken en eruit gehaald 
(48-56 sec.} 

-1 ,5+-----+-----+-----+-----t-------1------+----l 

10 20 30 40 50 [s) 

Afbeelding 39 Energy-time curve van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de grote bekisting. Gefilterd op een 
tertsband van 200Hz. 

De 'Enegy time curve' van afbeelding 45 lijkt goed te verlopen, echter is er een verschil tussen het 
punt dat de grafiek stabiliseert en het punt dat de betonwerker aangeeft als een goede verdichting. 
Als de grafiek wordt bekeken na 32 seconden lijkt het erop dat de grafiek een klein dipje vertoont. Als 
de videofilm worden nagekeken blijkt dat de betonwerker net verstapt en de trilnaald net 1 em 
horizontaallaat bewegen. Deze beweging blijkt net op het verkeerde moment plaats te vinden, 
waardoor de grafiek eerder lijkt te stabiliseren. Tot het punt van stabilisatie lijkt de grafiek redelijk 
lineaire te verlopen. 

Punt waarop de grafiek 
gelijkmatig gaat stijgen 

(6 sec.} 

Punt van stabilisatie 
(34 sec.) 

Lampaan 
(41 sec.) 

I [dB] 0+------tl----+---------1-------t----.---.-----· 

I 

-1+-------+-------+-------~---------~----------~---~ 

-1 ,5 ··-·············· -------+-··-·-·----··-- ·- ·-

10 20 30 40 [s] 

Afbeelding 40 Energy-time curve van de tri/naa/d bij de tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting. Genlterd op 200Hz 
(tertsband). 
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Derde verdichtingsproef 

De 'Enegy time curve' van afbeelding 46 loopt gelijkmatig op, rand de 20sec. stabiliseert de grafiek heel 
even. Op de videobeelden is te zien dat de trilnaald heel Iicht (ongeveer 1a2 em) horizontaal wordt 
verschoven. Rand de 30 sec. is dit nogmaals het geval. Hierna loopt de grafiek op tot de 36 seconde waar 
de grafiek stabiliseert. De betonwerker geeft op 37 seconden aan dat de betonspecie goed is verdicht. 

Punt waarop de grafiek 
gelijkmatig gaat stijgen 

(5 sec.) 
Stijging zwakt af 
(20 sec.) 

[dB) 0-+-~~-·-------11---~· 

-0 . 5-+---1~· 

Punt waar grafiek stabiliseert 
(36 sec.) 

Lamp aan 
f.17 .W>r' I 

Punt waarop grafiek 
gaat dalen (60 sec.) 

-1+--~~------r---------r--·-------4--------4 

20 40 60 [s] 

Afbeelding 41 Energy-time curve van de trilnaa/d bij derde verdichtingsproef in de grote bekisting. Gefilterd op een tertsband 
van 200Hz. 

De 'Enegy time curve' van afbeelding 47 verloopt in het begin erg onrustig. De schommelingen zijn 
moeilijk te verklaren, op de videobeelden lijkt het erop dat de trilnaald opeens Scm in de betonspecie 
wordt gedrukt. Het lijkt erop dat de oude betonspecie niet voldoende uit de bekisting is gehaald, 
waardoor de trilnaald op de oude specielaag is komen te staan en er dan erdoorheen zakt I wordt 
gedrukt. 
Na het onrustige begin loopt de grafiek na 18sec. weer gelijkmatig op. Vergeleken met de grate 
bekisting loop de grafiek minder in een boogvorm op, maar meer lineaire. Op 28 sec. is een kleine dip 
te zien, dit komt doordat de trilnaald 1 em dieper wordt gestoken. 
Dit duidt er wei op dat een betonlaag die al verder is in het verhardingsproces geen belemmering 

hoeft te vormen voor de meting. 
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(dBJ 10 

Lampaan 
(32 sec.) 

Punt van stabilisatie 
(34 sec.) 

Punt waarop grafiek 
gaat daten (54 sec.) 

-1 ,5+---------t---------+--------+---------l 

20 40 60 

Afbeelding 42 Energy-time cuNe van de trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. Gefilterd op een 
tertsband van 200Hz. 

Analvse van de meetgeqevens versnellinq 

In de onderstaande tabel zijn de meetresultaten zichtbaar van de 'energy time curve' grafieken. 

~~ Iii ~ 
~~ ~ ] ~ ~~ !8 ~ Ui 

1l:E Iii E Iii •. 
~~ 

$. ~0 ~ 

~1 
·- ~ &l 

;;~1~ 
meting: Iii li 1t~t 
1 e grate bekisting ** 16 18 -2 

1e kleine bekisting 32 32 0 

2e grate bekisting *** - 33 -
2e kleine bekisting 44 37 7 

3e grote bekisting 38 37 1 

3e kleine bekisting 33 35 -2 

*- Negattef getal geeft aan dat grafiek later een goede 
verdichting aangeeft. Positief getal geeft aan dat grafiek eerder 
een goede verdichting aangeeft. 

** = Meetgegevens zijn van de 4e keer insteken. Er is 
ingestoken bij een hoek, dit verklaard de korte verdichtingsduur. 

*** = Betonwerker heeft lamp niet aangedaan, omdat hij stond 
uit te leggen hoe hij zou verdichten. 

Tabe/3 Meetresultaten gehaald uit de 'energy time cuNe' van de verschillende proeven. 
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Doelstelling 1: 'Vaststellen of het eindpunt van een goede verdichting te meten is bij het verdichten 
van betonwanden.' 
Uit de meetgegevens is opgemerkt dat het punt dat de betonwerker aangeeft als een goede 
verdichting, binnen een tijdsbestek van 1 a 2 seconden ligt met het moment dat de grafiek stabiliseert. 
Aileen bij de tweede proef in de kleine bekisting is een grater verschil opgemerkt, maar dit is te 
herleiden naar een horizontale verplaatsing van de trilnaald. 
Daamaast is opgemerkt dat erbij de betonspecie met consistentieklasse F4 geen opmerkelijke 
verandering is te zien in het verloop van de grafieken. Bovendien ligt het punt dat de betonwerker 
aangeeft als een goede verdichting op dezelfde plaats als het moment dat de grafiek stabiliseert. 

In de meetgegevens valt het punt van een goede verdichting die de betonwerker aangeeft en het punt 
waarop de grafiek stabiliseert dicht bij elkaar. Op basis van deze meetgegevens is de versnelling een 
goede indicatie voor een goede verdichting. Opgemerkt moet worden dat het punt van de 
betonwerker een indicatie geeft van een goede verdichting. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de meetmethode zeer kwetsbaar is voor een kleine beweging 
van de trilnaald. Tijdens de proeven hebben zich enkele niet ideale situaties voorgedaan, zoals: 

• het verticaal bewegen van de trilnaald; dit zorgt bij dieper inbrengen voor een toename van 
de weerstand en een afname van de weerstand als de trilnaald wordt onttrokken; 

• het horizontaal bewegen van de trilnaald; dit zorgt voor een toename van de weerstand; 

• zeer kleine bewegen, al vanaf 1cm, be"invloeden de meting. 
Bij het toepassen van deze meetmethode is dus belangrijk dat de trilnaald niet wordt bewogen tijdens 
het meten. 

Doelstelling 2: 'Vaststellen of obstakels in de werkingsfeer van de trilnaald invloed hebben op de 
meetgegevens van de meetmethode.' 
Er lijkt een eenduidige vorm in de grafiek te zitten, de grafiek krijgt een dip (registratie van veel 
weerstand) bij inbrengen van de trilnaald. De dip wordt daarna gedeeltelijk gecorrigeerd, waarna een 
gelijkmatige stijging plaatsvindt, totdat de grafiek stabiliseert. 
Wat opvalt, is dat de grafieken bij de kleine bekisting na de dip lineair op lijkt te lopen ten opzichte van 
een kromme grafiek bij de grate bekisting. Dit heeft echter geen effect op het eindpunt van de 
verdichting, want deze ligt dicht bij het punt dat de betonwerker aangeeft, net zoals bij de grate 
bekisting. Daarnaast lijkt het erop dat de verdichting ook sneller gaat. Dit is vooral opgemerkt na de 
eerste verdichting van de grate bekisting, waar ook dicht in de hoek is verdicht. 
Gesteld kan worden dat de bekisting invloed lijkt te hebben op de meetgegevens, maar dat het 
correct weergeven van het eindpunt van een goede verdichting niet wordt be"invloedt. 

Conclusie 

Op basis van de meetgegevens lijkt het erop dater met de versnelling een goede verdichting is weer 
te geven en dat de bekisting geen invloed heeft op het bepalen van het eindpunt van een goede 
verdichting. De meetmethode wordt als geschikt beschouwd voor de nieuwe werkmethode. 
Voorwaarde is wei dat de trilnaald tijdens het verdichten niet mag bewegen. 
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3.4 Keuze meetmethode 

Aan de hand van de uitgevoerde proeven is gebleken dat met het vermogen en de versnelling een goede 
verdichting te bepalen is. Hieronder zijn de voor- en nadelen van beide systemen uiteengezet. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

vermogensmeter 

Eenvoudige meting 

Signaal goede verdichting aan een vast 
wattage te koppelen 

Eenvoudige analyse van de 
meetgegevens mogelijk. 

Relatief goedkope meetapparatuur. 

Trilnaald hoeft niet te worden aangepast. 

Trilnaald mag niet bewegen tijdens de 
meting. 

Tabe/4 Voor- en nadelen per meetmethode. 

versnellingsmeter 

Goede verdichting is te bepalen, ondanks 
wisselingen in consistentie en bekisting. 

Meten direct aan de trilling. 

Relatief dure meetapparatuur 

Sensor dient in de bestaande trilnaald te 
worden opgenomen. 

Trilnaald mag niet bewegen tijdens de 
meting. 

Complexe analyse nodig voor het vaststellen 
van een goede verdichting. 

+ 

+ 

Voorafgaande aan de proeven zijn er bij het waarderen van de meetmethoden enkele eisen gesteld aan de 
meetmethoden. Deze eisen waren: 

1. Meten tijdens het verdichten. 
2. Continu meten. 
3. Directe weergave meetgegevens. 
4. Meting representatief voor hele werkingsfeer. 
5. Exacte weergave van het eindpunt. 

Aan de eerste drie eisen voldoen beide meetmethoden. Aan de vierde en vijfde eis voldoet de 
meetmethode met de versnelling, omdat hierbij het verschil tussen de aangegeven goede verdichting en 
stabilisatie klein is. De betonwerker kijkt naar heel de werkingsfeer, waardoor mag worden aangenomen 
dat de meetmethode een representatief signaal kan afgeven. 
Bij de metingen van de vermogensmeter is het verschil echter groter. Er is echter uiteengezet dat dit 
verschil met een nauwkeurigere meting komt te vervallen. Hierdoor is een goede indicatie met de 
vermogensmeter mogelijk (zie bijlage U voor toelichting). 
Er zij dus twee gelijkwaardige oplossingen voor het geven van een indicatie voor een goede verdichting. 
Kijkende naar de voor- en nadelen van beide meetmethoden heeft de vermogensmeter de voorkeur, omdat 
bij deze methode het moment van een goede verdichting aan een vast vermogen gekoppeld kan worden. 
Hierdoor is een eenvoudige analyse mogelijk van de meetgegevens. Daarnaast hoeft er geen dure sensor 
in de trilnaald te worden opgenomen. 

Vanwege deze voordelen wordt er gekozen voor de vermogensmeter voor het geven van een indicatie van 
een goede verdichting. Voorwaarde is wei dat de trilnaald niet mag bewegen tijdens de meting. 

Algemene opmerking. 
Het indicatiemoment van een goede verdichting is gebaseerd op het gevoel en de ervaring van de 
betonwerker. Aangenomen is dat de betonwerker dit punt nauwkeurig genoeg benaderd. 
Doordat tijdens de proeven een wisseling van de consistentieklasse plaatsvond was niet meer te 
achterhalen wat de eigenschappen waren van de betonspecie, omdat deze van te voren worden bepaald. 
Deze eigenschappen waren aileen van de eerste betonspecie opgevraagd. Hierdoor was het niet mogelijk 
om het luchtgehalte te bepalen van een eventueel monster en uiteindelijk of de betonwerker een 
betrouwbare indicatie kan geven. 
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4 Positioneren trilnaald 

Naast het meten van een goede verdichting, is het meten van de positie van de trilnaald van belang. 
Wanneer er niet overal is verdicht, kan er nog zo goed zijn verdicht, maar zal het resultaat na het 
ontkisten onwenselijk zijn. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de mogelijkheden die er zijn om 
de positie van de trilnaald vast te stellen, voor zowel het horizontals vlak (de X- en Y-richting) als wei 
voor het verticals vlak (Z-richting). 

4.1 Positioneerrichtingen en belanqrijke maten 

De positie van de trilnaald moet in drie richtingen gemeten worden om 
met zekerheid te kunnen stellen dat er overal is verdicht (zie 
afbeelding 48). De richtingen zijn: 

• lengterichting van de wand; hierna te benoemen als de Y-richting; 

• breedterichting van de wand; hierna te benoemen als de X-richting; 

• hoogterichting van de wand; hierna te benoemen als de Z-richting. 
Daarnaast is de manier van insteken van belang voor de positie van 
de trilnaald. Met het volgende punt dient rekening te worden 
gehouden: 
• insteeksnelheid in de Z-richting. 

4.2 X-richtinq 

Afbeelding 43 Postioneerrichtingen en 
positioneermaten bij het verdichten van een 
betonwand. 

In de X-richting is het van belang dat de trilnaald wordt ingebracht ter plaatse van het hart van 
de wand (zie afbeelding 49). Gebeurt dit niet dan kan er aan een zijde van de wand 
ontmenging optreden of aan de andere kant een onvoldoende verdichting. Daarnaast is het 
mogelijk dat bij foutief insteken van de trilnaald, de wapening wordt aangeraakt en deze in 
trilling wordt gebracht. Dit zorgt voor ontmenging en aftekening van de wapening. Heijmans21 

heeft in haar technische documentatie opgenomen dat de trilnaald bij voorkeur niet dichter dan 
5 em bij de bekisting mag komen. 
Doordat het hart van de wand moet worden aangehouden is insteekafstand A constant. Maat 
A is afhankelijk van de wanddikte. Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt uitgegaan van 
een standaard wanddikten varierend van 150 mm tim 400 mm. Bij deze dikten varieert maat A 
tussen de 75 en 200 mm, een verschil van 125 mm. Dit verschil dient door het hulpmiddel te 
worden opgenomen. 

Meetmethoden insteekafstand X-richting 
Om een constants insteekafstand (A) te waarborgen, zijn er twee positioneerwijzen te gebruiken, 
namelijk: 

Afbeelding 44 
lnsteken bij de X
richting in hart van 

• vrij positioneren en/of stellen; is het in positie brengen van de trilnaald met behulp van meten, 
waarnemen en beoordelen; 

• gedwongen positioneren; is het op de juiste plaats inbrengen van de trilnaald door de trilnaald 
gedwongen een positie te Iaten aannemen. 

Gedwongen positioneren vindt plaats met behulp van een afstandhouder/aanslag. Het vrij 
positioneren kan met gangbare meetinstrumenten/meetgereedschappen die op de bouw aanwezig 
zijn. Deze mogelijkheden worden bij het ontwerpen van het hulpmiddel nader toegelicht. 

21 
(Heijmans, 2011) 
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4.3 Y-richtinq 

insteekpunt 
van naald 

inv1oedsgebied kist 

TE KLEIN (foul) TE KLEIN (foul) GOED 

Bij het erin steken van de trilnaald in de Y-richting is 
het belangrijk dat de werkingsfeer van de trilnaald 
elkaar overlappen. Gebeurt dit niet, dan verdicht het 
gebied waar geen trilbereik is niet (zie afbeelding 50). 
lndien de insteekpunten te dicht op elkaar zitten, is er 
kans dat de betonspecie in het overlappende gebied 
gaat ontmengen. 

Afbeelding 45 Wijze van overlap trilbereik (lndumat, 2008-2011) 

De insteekafstand 8 (zie afbeelding 48) is constant, omdat de werkingsfeer constant is bij een en dezelfde 
toegepaste betonspecie. lnsteekmaat 8 is dus afhankelijk van de werkingsfeer en dikte van de wand. 
De insteekafstand is te bepalen door de werkingsfeer op de plattegrond van de betonwand te tekenen, 
zoals in afbeelding 50 is gebeurt. Voor rechte wanden is de insteekafstand ook te berekenen met de 
volgende formule: 

lnsteekafstand = 2* ...J straal werkingsfeer-2- (Y:z * wanddikte)2 

De variatie van de wanddikte is in de vorige paragraaf bepaald, namelijk tussen de 150 
mm en de 400mm. De nader toe te lichten factor is de werkingsfeer. 

De werkingsfeer 
De werkingsfeer van de trilnaald is van verschillende facetten afhankelijk. Denk hieraan de 
verwerkbaarheid van de betonspecie, de triltijd en de trilkracht. Maar ook de 
bekistingsvorm of hoge concentraties wapening kunnen de werkingsfeer beperken. 
Zoals in paragraaf 1.3.2 is aangegeven, is het mogelijk om de werkingsfeer over te nemen 
van tabellen, zoals te zien is in afbeelding 51. 

000f!l-ft,de it1N!ft•.,.. 

Mocht er getwijfeld worden aan de werkingsfeer, is controle hiervan wenselijk. De controle 
van de werkingsfeer kan door het maken van een proefstuk. In ISO standaarden is terug 
te vinden hoe dit moet gebeuren22

• Er zijn drie mogelijkheden om de werkingsfeer te 
bepalen, namelijk: 

Trlina.lcf!i\1 't<'rdi~MlnR tBI 

~Hmm C.l.JOOm!tl 

·~HIM! c~. •oomm 

Ca.SOmm Ca.SSOmm 

1. Versnellingsmeter plaatsen in de betonspecie op een vaste afstand van de trilnaald. 
ea.umm ta. 'ISiO 111m 

Ca.6Sm!li Ca.900mm 
2. Betonboringen nemen en druksterkte analyseren. 
3. Met een meetlat de inklinkingcirkel in het oppervlak van de betonspecie meten. 

Voor het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de werkingsfeer aan de hand van een 
tabel wordt bepaald. 

Afbeelding 46 Trilbereik per 
doorsnede van de trilnaald 
(Gietbouwcentrum, 2008) 

lndicatie van de insteekafstand 
Om een indicatie te geven van de insteekafstanden is voor de wanddikte van 150mm en van 400mm de 
afstand berekend. Uitgangspunt is dater gebruik wordt gemaakt van een trilnaald met een diameter van 65 
mm. 
lnsteekafstand betonwand van 150mm= 2* ...J 4502

- (Y:z * 150)2 1= 887mm 
lnsteekafstand betonwand van 400mm= 2* ...J 4502 

- (Y:z * 400)2 1
- 806mm 

Meetmethoden insteekafstand Y-richting 
Om een constante insteekafstand (B) te waarborgen zijn er twee positioneerwijzen te gebruiken, namelijk: 

• vrij positioneren en/of stellen; Dit is het met behulp van meten, waarnemen en beoordelen in 
positie brengen van de trilnaald; 

• gedwongen positioneren; De trilnaald gedwongen een positie Iaten aannemen, zodat de trilnaald 
op de juiste plaats wordt ingebracht. 

Gedwongen positioneren vindt plaats met behulp van een afstandhouder/aanslag. Het vrij positioneren kan 
met gangbare meetinstrumenten/meetgereedschappen die op de bouw aanwezig zijn. Deze mogelijkheden 
worden bij het ontwerpen van het hulpmiddel nader toegelicht. 

22 
(ISO, 2011) 
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4.4 Z-riehtinq 

In het eerste hoofdstuk is aangegeven, dater op twee manieren gestort en verdieht kan worden, 
namelijk in een stortfront en in stortlagen. Voor het onderzoek wordt uitgegaan van storten in 
stortlagen, omdat deze werkmethode de minste kans op ontmenging geeft en er door een persoon 
kan worden verdieht. 
In de huidige situatie is onduidelijk wat de hoogte van de stortlaag is. Daarnaast is onduidelijk hoe 
diep de trilnaald in de betonspeeie wordt gestoken. Hierdoor moet de trilnaald op gevoel worden 
ingestoken. Bij het te diep of ondiep insteken van de trilnaald is er kans op ontmenging of op een 
onvoldoende verdiehting, waardoor een stortnaad ziehtbaar wordt. 

Bij het inbrengen van de trilnaald in de Z-riehting is een maat van 
belang, namelijk: maat D van de stortlaag (zie afbeelding 48). Deze 
maat bepaalt de insteekdiepte van de trilnaald. Bij de hoogte van de 
stortlaag moet 10 a 15 em worden opgeteld, omdat de trilnaald in de 
vorige stortlaag moet worden gestoken, zie afbeelding 52. 23 De 
NEN6722 stelt de maat op minimaal10 em. 
Samengevat zijn er twee maten die er gemeten dienen te worden, 
namelijk: 

• De hoogte van de stortlaag (maat D). 

• De insteekdiepte van de trilnaald (D+ 10 a 15 em) in de betonspecie. ( --
De maat van de stortlaag is varia bel in de gehele bekisting. Dit komt 
doordat de oude en nieuwe laag qua niveauhoogte kan versehillen (zie 
afbeelding 53). De oude laag zal relatief vlak zijn, doordat deze is 
verdieht. Hoeveel versehil er in zit is afhankelijk van de eonsistentie van 
de betonspeeie. De nieuwe laag zal in niveau versehillen doordat de 
stortploeg op gevoel de hoeveelheid betonspeeie bepaalt die wordt 
gestort. Door het verdiehten klinkt de nieuwe laag in en vormt de basis 
voor de volgende meting. Afbeelding 48 lnsteekdiepte is variabel op 

elk insteekpunt. 

In de literatuu(5 wordt gesteld dat de stortlaag in hoogte mag varieren 
tussen de 30 en 50 em. Voor de maximale hoogte wordt de lengte van de trilnaald geadviseerd. De 
lengte wordt geadviseerd, om zodoende over de volledige hoogte de stortlaag in trilling te brengen. 
lndien er in te dikke lagen wordt gestort, krijgen luehtbellen niet de tijd om naar het betonoppervlak te 
stijgen. Tijdens een interview24 is gebleken dat een trilnaald, lang 500mm, in de praktijk in extreem 
geval tot 80 em diep wordt ingestoken. 
Voor het onderzoek wordt aangehouden dat de stortlaag zieh bevindt tussen de 30 en 50 em. Hier 
moet de stortploeg op worden aangestuurd. Wei dient rekening gehouden te worden dat de stortlaag 
hager kan uitvallen door een verkeerde insehatting van de stortploeg. 

4.4. 1 Bepalen van de benodigde insteekdiepte 

De benodigde insteekdiepte kan bepaald worden als een maat bekend is, namelijk het niveau van het 
betonoppervlak na het verdiehten. Nadat de nieuwe laag is gestort dient de kop van de trilnaald 10 a 
15 em onder het gemeten niveau te worden ingebraeht. 
Met behulp van de literatuu(5 is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke reele meetmethoden 
die toepasbaar zijn voor de nieuwe meetmethode. De meetmethode moet zo nauwkeurig mogelijk zijn 
om een tolerantie over te houden voor het op de juiste diepte positioneren van de trilnaald. 

23 
(Betoniek, 1990) (Lievers Holland, 2010) 

24 
(Weber, 2011) 

25 
(Huber & Schadewijk, 1996), (Ventelino & Reghu, 2011 ), (Venkateshan, 2008) & (Ripka & Tipek, 2007). 

Joost Vierling (0652767) 46 



Eindrapportage 'Beheerst verdichten van beton' 

Manieren waarmee het niveau van het betonoppervlakte bepaald kan worden, zijn: 

• electro optische afstandmeter; 
• verschil in elektrisch circuit; 

• trillingen van de trilnaald. 
Hieronder zullen de drie meetmethoden kart worden toegelicht. Een uitgebreide toelichting is terug te 
vinden in bijlage J. 

Electro optische afstandmeter 
Met een electro optische afstandmeter is het mogelijk om de afstand tot het betonoppervlak exact te 
bepalen na het verdichten. Er zitten echter wei enkele nadelen aan het systeem, namelijk: 

• het hulpmiddel dient waterpas te worden gesteld; bij 1 mm 1 scheefstand in de voetplaat van het 
hulpmiddel, is de afwijking per 1 m1 diepte van de bekisting 10mm1

; 

• een relatief groat apparaat dient ge"installeerd te worden op het hulpmiddel; 

• er dient een vrij zichtveld in de wapening te zijn voor de laserstraal; 

• lens van de sensor dient afgeschermd te zijn tegen vuil; 

• meten achteraf kost extra handelingstijd. 

Verschil in elektrisch circuit 
In afbeelding 54 is het principe van het circuit te zien. Op het moment dat de trilnaald uit de betonspecie 
wordt onttrokken, wordt het circuit onderbroken. Het spanningsverschil is direct meetbaar. In combinatie 
met de meetmethode om de diepte van de trilnaald te bepalen, kan het niveau van het betonoppervlak 
worden bepaald. Voordelen van de methoden zijn: 

• Betonoppervlak is exact te meten bij het onttrekken van de trilnaald. 

• Eenvoudige meetmethode. 
• Lage maatafwijking bij scheefstand hulpmiddel; indien hulpmiddel 1 mm 1 

scheefstaat heeft bij de voetplaat, wijkt de insteekplaats 1, 75mm 1 per 1 m 1 

bekistingsdiepte af. 

Nadelen van de methode zijn: 

• 

• 

Trilnaald dient ge"isoleerd te worden, omdat de Pluszijde niet in contact mag 
staan met de aarde. 

Bij onttrekking van de trilnaald uit natte betonspecies (consistentieklasse ::!:F4) 
is het niveau van het betonoppervlak niet exact vast te leggen. Dit komt door 
twee punten: 
o Capillaire werking van het oppervlak. 
o Druipende specieresten. 
Deze capillaire werking en het er in een straal ervan afdruipen van de 
betonspecie is in de videobeelden van de proeven opgemerkt. 

Uitgangspunt voor het onderzoek is dat er met consistentieklasse S2/S3 wordt 
verdicht, waardoor methode deze mogelijk is. 

I. 

- ~ 
ondef$8 J 

battertj 

elektrische 
weerstand 

Amp&rerneter 

aarde 

trilnaald, - Hf-• 
geisoleerd 

aanbrengen 

Trillingen van de trilnaald 
Tijdens het vooronderzoek is opgemerkt dat met het meten van de trilling van de Afbeelding 49 principe elektrisch circuit. 

trilnaald oak het moment van insteken te meten is. Er zitten wei enkele nadelen aan de methode, namelijk: 

• Er dient een versnellingsmeter in de trilnaald te worden gemonteerd. 
• Onduidelijk is hoever de trilnaald in de betonspecie moet zitten voordat de sensor de weerstand van de 

betonspecie opmerkt. Onderzocht dient te worden of dit direct op het moment is dat de trilnaald het 
betonoppervlak raakt of dat de trilnaald zich eerst een of meer centimeters in de betonspecie moet 
bevinden. 
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4.4. 2 Bepalen van de insteekdiepte van de trilnaald 

De insteekdiepte van de trilnaald kan bepaald worden als de maat uit de vorige paragraaf bekend is, 
namelijk het niveau van het betonoppervlak na het verdichten. Nadat de nieuwe laag is gestort dient de kop 
van de trilnaald 10 a 15 em onder het gemeten niveau te worden ingebracht. De meetmethode moet een 
nauwkeurigheid hebben van +/-1 ,5cm bij het positioneren. 
De insteekdiepte kan worden bepaald aan de hand van de volgende meetmethoden: 

• inductieve sensoren; hiermee kunnen metalen objecten worden geregistreerd die langs de sensor 
komen. Met bijvoorbeeld metalen ringen op de slang zou de afstand bepaald kunnen worden. 

• meetwiel; door de slang van de trilnaald langs een wiel te Iaten lopen is de insteekafstand te bepalen. 

• visuele beoordeling & maatvoering op slang; de betonwerker kan de trilnaald ten opzichte van een 
maatverdeling op de slang de betonspecie inbrengen. 

• stopmechanisme; door met een aanslag een maximale hoeveelheid slang beschikbaar te stellen, wordt 
de insteekdiepte op een gedwongen wijze bepaald. 

De meetmethodes zijn samengevat weergegeven. Voor een uitgebreidere toelichting zie bijlage K. 

4.5 lnsteek- & onttrekkingsnelheid in de Z-richting 

Een correcte insteeksnelheid is belangrijk, om de volgende twee redenen: 

• een te langzame insteeksnelheid is niet gewenst, omdat de bovenzijde van een stortlaag dan 
al verdicht is voordat de Iucht uit de onderzijde van de stortlaag uit de betonspecie is 
verdreven, waardor de Iucht niet door de verdichte toplaag heen kan; 

• een te hoge insteeksnelheid is niet gewenst, omdat hierdoor de trilnaald niet door het eigen 
gewicht in de betonspecie kan zakken en scheef wordt ingebracht. In het ergste geval kan de 
trilnaald tussen de wapening komen te zitten en/of in aanraking komen tegen de bekisting. 

Afbeelding 50 

c 

Het is daarom gewenst om de insteeksnelheid op het moment van insteken te regelen. Tijdens 
het insteken bij maat A & B (zie afbeelding 55) dient de insteeksnelheid te worden gereguleerd, 
zodat wordt voorkomen dat de trilnaald met een te hoge snelheid het oppervlak raakt en scheef 
gaat staan. Het reguleren van de snelheid bij maat C is niet van belang. 

Gewenste positie waar 
de insteeksnelheid 

Een exacte insteeksnelheid is niet te vinden in de literatuur, omdat deze per betonspecie 
wordt gemeten. 

verschilt. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat de trilnaald door zijn eigen gewicht in de specie moet 
zakken. Het exact vaststellen van de insteeksnelheid dient proefondervindelijk te worden bepaald. 
Op de videobeelden van de proeven is voor consistentieklasse S3 gemeten dat de trilnaald in ongeveer 3 
seconden is ingebracht. De lengte van de trilnaald was 400mm, wat betekend dat de snelheid ongeveer 13 
em/sec was. Deze snelheid wordt aangehouden voor het onderzoek. 

De snelheid waarmee de trilnaald moet worden onttrokken is in de literatuur niet eenduidig terug te vinden 
en wordt vaak omschreven als 'hand over hand' eruit halen van de trilnaald. Van belang is dat het eruit 
halen van de trilnaald langzaam gebeurt, om zo een goede ontluchting van het beton plaats te Iaten 
vinden. In de documentatie van Heijmans26 wordt een snelheid van maximaal 5 em/sec voorgeschreven. 
Andere literatuu~7 spreekt van 4 tot 8 em/sec. Voor het onderzoek wordt 5 cm/s als uitgangspunt 
genomen. 

Meetmethoden insteek- & onttrekkingsnelheid 
Het correct inbrengen van de trilnaald kan op verschillende manieren gemeten worden, zoals: 
• het handmatig insteken; gevoel en ervaring blijven hierin een te belangrijke factor; 

• de insteeksnelheid meten en regelen; bijvoorbeeld met een meetwiel of een inductieve sensor; 

• de scheefstand meten en daarop anticiperen; bijvoorbeeld met een dooswaterpas; 

• de trilnaald fixeren aan een starre stang; hierdoor kan de trilnaald niet scheef kan gaan staan. 

Voor correct het onttrekken van de trilnaald zijn er de volgende mogelijkheden: 

• het handmatig onttrekken; gevoel en ervaring blijven hierin een te belangrijke factor; 

• de onttrekkingsnelheid meten en regelen, bijvoorbeeld met een meetwiel of een inductieve sensor. 
De meetmethodes zijn samengevat weergegeven. Voor een uitgebreidere toelichting zie bijlage L. 

26 
(Heijmans, 2011) 

27 
(Wacker, 2003) 
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5 Werkomstandigheden 

De Arbouw28 heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden van betonwerkers. Hieruit is gebleken 
dat betonwerkers aan de volgende belangrijkste risico's zijn blootgesteld: 

• lichamelijke belasting; 

• lawaai; 
• trillingen; 

• onveiligheid en valgevaar. 

Lichaamsbelasting 
Door de meerderheid van de betonwerkers (70%) wordt het werk als zwaar 
bestempeld. De volgende houdingen/belastingen worden vaak voor: 

• voorovergebogen houding; 

• gebukte houding; 
• gedraaide houding; 

• duwen en trekken; vooral bij storten; 

• dragen en manoeuvreren van materieel. 

Het maximaal te tillen gewicht is door de ARBO vastgelegd op 23 kg. Een 
trilnaald met een diameter van 65 mm en een slang van 5 meter heeft een 
gewicht van 17 kg.29 

Afbeelding 51 Gebogen lichaamshouding 
tifdens het verdichten van betonwanden. 

Lawaai 
Tijdens het werk kan een betonwerker in aanraking komen met geluidsniveaus tot 1 OOdB(A). Op een 
gemiddelde werkdag ligt de verwachtte blootstelling rand de 90 dB(A). Boven de 80 dB(A) is 
gehoorbescherming verplicht. 

Trillingen 
Bij het werken met trilnaalden is er sprake van hand-arm trillingen, veel 
betonwerkers (27%) klagen hierover. De blootstelling aan de trillingen bedraagt 
vaak enkele uren per dag. Hand-arm trillingen kunnen witte I dade vingers (zie 
afbeelding 57) of gewrichtsklachten tot gevolg hebben, maar oak 
slaapstoornissen, vermoeidheid en prikkelbaarheid .30 

Volgens het arbobesluit is de actiewaarde van het aantal trillingen waaraan de 
betonwerker per dag (8uur) blootgesteld mag worden 2,5 m/s2. Absolute 
bovengrens is 5 m/s2 en mag niet worden overschreden. Een betontrilnaald 
heeft volgens het PAGO advies30 een trilsterkte met een richtwaarde van 
4m/s2. Maximale aanvaardbare blootstellingsduur is 2 uur. 

Afbeelding 52 Gevo/gen van trillingen in 
handen, witte I dode vingers. (Motmans, 
2011) 

Onveiligheid en valgevaar 
Volgens de ARBO loopt een betonwerker bij zijn werk veel risico om te vallen of om in onveilige situaties te 
komen. Wat betreft het verdichten is de Arbouw minder specifiek. Aileen elektrocutiegevaar door 
ondeugdelijk materieel wordt aangehaald. 

ARBO & de nieuwe werkmethode 

Doel van het onderzoek is vooral gericht op het verhogen van de betonkwaliteit door de huidige werkwijze 
te veranderen. Deze veranderingen mogen geen negatieve consequenties hebben voor de 
arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt moet zijn dat met de nieuwe werkmethode de huidige 
arbeidsomstandigheden niet verslechteren. 
Bij elke nieuwe handeling zal moeten worden beargumenteerd of het een verbetering of verslechtering van 
de ARBO-situatie is. 

28 
(Arbouw, 2011) 

29 
(Lievers, 2011) 

30 
(Schuurman, 2004) 
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6 Programma van eisen voor de nieuwe werkmethode 

Volgens het blackbox principe is aangegeven wat de input is voor de ontwerpen van de nieuwe 
werkmethode en wat de output moet zijn. In dit hoofdstuk wordt deze input en output nader toegelicht. 

6.1 Input voor het ontwerpproces 

In het onderzoek is duidelijk geworden waar de knelpunten liggen op het gebied van verdichten. 
Samengevat kan het teruggebracht worden op twee punten, namelijk het meten van de verdichting en 
het positioneren van de trilnaald, zodat overal wordt verdicht. In de onderstaande afbeelding is het 
probleem schematisch weergegeven. De twee punten zijn verder uitgesplitst en de knelpunten zijn 
aangegeven. Deze knelpunten zijn de basis voor het programma van eisen. 

Meetbaar maken van 
de verdichting 

1 
Probleem 1 

Mate van verdichting word! 
op basis van gevoel en 

ervaring bepaald. 

gevolgen 

{Onervaren) betonwerkers 
kunnen een foute inschatting 
maken, waardoor er te lang 
of te kort word! verdicht. Met 
een slechte verdichting tot 

gevolg. 

Probleem2 

Bij het meten van de 
versnelling van de trilnaald 
mag de trilnaald niet in de 

betonspecie bewegen. 

gevolgen 

Het ontstaan van afwijkingen 
in de meting. 

Verdichten van betonwanden 
met een trilnaald. 

Positie van de trilnaald 
in X-richting 

Betonwerker bepaalt de 
plaats op het zicht. 

gevolgen 

Trilnaald kan in aanraking 
komen met de wapening te 

dicht bij de bekisting komen. 
Met een slechte verdichting 

tot gevolg. 

Posi!ie van de trilnaald 
in Y -richting 

tussen de insteekpunten. 

gevolgen 

Er kan een gedeelte worden 
overgeslagen of er kan te 

dicht op elkaar worden 
verdicht. Met een slechte 

verdichting tot gevolg. 

Afbeelding 53 Knelpunten bij het verdichten van een betonwand. 

Positie van de trilnaald 
in Z-richting 

Betonwerker schat de 
insteekdiepte. 

Trilnaald kan te diet of te 
ondiep worden ingestoken. 
Met een slechte verdichting 

tot gevolg. 

lnsteek- / 
ontrekkingsnelheid 

Betonwerker schat de 
snelheid op gevoel en 

ervaring in. 

gevolgen 

Te snel insteken leidt tot 
scheef insteken van de 

trilnaald. Hierdoor kan de 
trilnaald in aanraking komen 

met de wapening of bekisting. 
Te snel onttrekken zorgt 
ervoor dat de Iucht niet 

voldoende uit de betonspecie 
word! verdreven. 

Daarnaast zijn er nog enkele andere praktische punten. Zo moet de werkmethode toepasbaar zijn in 
het huidige uitvoeringsproces en mag er niet zwaarder worden getild als de ARBO grens van 23 kg. 
Daarnaast is het wenselijk dat het verdichten niet veellanger duurt dan het huidige 
verdichtingsproces. 
Door Heijmans is aangegeven, dat een verbetering van de ARBO omstandigheden wenselijk is. 
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6.2 Programma van eisen 

Aan de hand van de punten uit de vorige paragraaf zijn de volgende eisen aan de nieuwe 
werkmethode gesteld: 
1. een goede verdichting dient aangegeven te worden; 
2. de trilnaald dient in de X-, Y-en Z-richting gesteld te worden; 
3. de trilnaald mag niet bewegen tijdens het verdichten; 
4. de insteek- I onttrekkingsnelheid dient gereguleerd te zijn; 
5. toepasbaarheid van de werkmethode in het huidige uitvoeringsproces; 
6. het gewicht van het hulpmiddel moet onder de ARBO grens van 23 kg blijven; 

Wenselijke aspect vanuit het uitvoeringstechnisch oogpunt: 
7. het verhogen van de benodigde tijd per insteekpunt beperken I voorkomen; 

Vanuit Heijmans is de volgende wens aangegeven: 
8. het verbeteren van de ARBO omstandigheden. 

6.3 Output ontwerpproces 

De output voor het ontwerpproces zal bestaan uit een 
nieuwe werkmethode voor het verdichten van 
betonwanden. Deze werkmethode is onder te verdelen 
in twee componenten, namelijk een antwerp van het 
verdichtingshulpmiddel en het ontwerpen van het 
uitvoeringsproces, zie afbeelding 59. 

De nieuwe werkmethode voor het verdichten 

Met deze twee componenten wordt een ontwerpmodel 
aangedragen waarmee het verdichten van 
betonwanden op een rationale manier kan plaatsvinden 
in plaats van op gevoel en ervaring. Hierdoor kan de 
uitvoerder rekenen op een goede kwaliteit, zonder zich 
zorgen te maken of het personeel ervaren genoeg is. 

Joost Vierling (0652767) 

van betonwanden met een trilnaald. 

-------- ---------Verdichtingshulpmiddel 
Ontwerp van het 
uitvoeringsproces 

l ~ 
I Maakt een goede verdichting I Verduidelijken van de 

mogelijk. opbouw van het 
uitvoeringsproces 

+ 
Geven van een handleiding 

voor de betonwerker & 
uitvoerder 

Afbeelding 54 Ontwerpcomponenten voor de nieuwe werkmethode. 
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7 Ontwerpen van het verdichtingshulpmiddel 

Het ontwerpen van het verdichtingshulpmiddel 
bestaat uit twee componenten, namelijk: een 
hulpmiddel voor de positionering en een 
bedieningsinstrument, onderverdeeld in een 
computer en een user interface (zie afbeelding 60). 
Met deze componenten is de positie, het meten van 
een goede verdichting, het aandragen van de 
benodigde informatie en het bedienen van het 
hulpmiddel/ de computer gewaarborgd. 

7.1 Hulpmiddel voor het positioneren van de 
trilnaald31 

Verdichtlngshulpmiddei 

Berekent mate van 
verdichting & het punt 

van een goede 
verdichting. 

gegevens weer 

Zorgt voor bedlening 
van hulpmiddel / 

computer 
Uit het programma van eisen is op te maken dat er 
behoefte is aan een hulpmiddel die de volgende 
punten kan verwezenlijken: 

Afbeelding 55 Schematische uiteenzetting van het te ontwerpen hulpmiddel. 

• Het positioneren van de trilnaald in de X-richting. 
• Het positioneren van de trilnaald in de Y-richting. 
• Het positioneren van de trilnaald in de Z-richting. 
• Het reguleren van de insteek- en onttrekkingsnelheid. 
• Het stilhouden van de trilnaald tijdens de verdichting . 
Op basis van deze gegevens is het doel om een hulpmiddel te ontwerpen waarmee de positie in X-, 
Y, en Z-richting, de insteek- en onttrekkingsnelheid en het stilhouden van de trilnaald tijdens het 
verdichten is gewaarborgd. 

7. 1. 1 Functieomschrijving positioneringshulpmiddel 

Op basis van de bovenstaande punten is een functieschema gemaakt van het 
positioneringshulpmiddel. Uitgangspunt is dat het positioneren van de trilnaald het hoofddoel is, dat 
onder te verdelen is in het positioneren in de X-, Y-en Z-richting en het onttrekken van de trilnaald. 

Positionering van de trilnaald 

Positioneren Z-richting 

lnsteekdiepte 
bepalen 

maxi male 
snelheid 

Afbeelding 56 Functieschema voor het positioneringshu/pmiddel 

31 
(Siers, 2004) 
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onttrekken 
trilnaald met 

maximale snelheid 

Hoofdfunctie 

Deelfuncties 
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7.1.2 Programma van eisen voor het positioneringshulpmiddel 

Het programma van eisen voor de 
werkmethode geeft input voor het 

opstellen van het programma van eisen 

voor het positioneringshulpmiddel. In 

afbeelding 62 is te zien dat eisen 2, 3 & 4 

zijn meegenomen in de 

functieomschrijving van het hulpmiddel. 

De overige eisen zijn verder uitgesplitst in 

concretere eisen voor het 

positioneringshulpmiddel. lndien aan de 

uitgesplitste eisen wordt voldaan, wordt 

ook aan de primaire eis voldaan. 

De eisen zijn onder te verdelen in twee 
categorieen, namelijk vaste eisen en 

variabele eisen. Aan de vaste eisen dient 

het hulpmiddel altijd te voldoen, terwijl 

van de variabele eisen mag worden 

afgeweken. Met de variabele eisen zijn 

de varianten van het hulpmiddel te 

toetsen. De wens vanuit Heijmans (wens 

2) is buiten de variabele eisen gehouden, 
omdat dit over het totale verdichtings

hulpmiddel gaat. De wens wordt wei 

meegenomen bij de afweging voor een 

variantkeuze. 

De volgende vaste eisen worden aan het 

hulpmiddel gesteld: 

1. Tri lnaald mag na inbrengen in de 
betonspecie tot op het moment van 
een goede verdichting niet bewegen. 

2. Er mag geen scheefstand optreden 
tijdens het inbrengen van de trilnaald. 

3. Oplossing dient toepasbaar te zijn 
onder sparingen, bij obstakels en 
hoge wapeningsconcentraties. 

4. Een persoon moet het hulpmiddel 
kunnen bedienen. 

5. Metingen mogen geen hinder 
ondervinden van het hulpmiddel. 

6. Betonwerker mag niet meer tillen dan 
23 kg. 

De volgende variabele eisen worden aan 

het hulpmiddel gesteld: 

Programma van alsen voor het posltlonerlngshulpmlddel 

Een goede verdichting dient aangegeven te worden. 

I Eis 1a: IIMetingen mogen geen hinder ondervlnden van het hulpmiddel. 

I Els 2: II De trilnaald dlent in de X-. Y·, en z rt~ geafeld te WOI'den. 

I Wordt mee genomen In antwerp 

Wordt mee genomen In ontwerp 

Wordt mee enomen in antwerp 

I Eis 5: I jroepasbaarheid van de werkmethode in hethuldlge ultvoeringaproc. 

r-:::l Oplossing dient toepasbaar te zljn onder sparlngen, blj obstakels en 
L:.:J hoge wapenlngsconcentraties. 

I Eis Sb: ll ~tm persoon moet het hulpmiddel kunnen bedlenen. 

I Els 5c: I .._H_e_t _st_o_rtp_roce __ s_m_a_g_g_e_e_n_h_lnd_ e_r _on_d_e_rvln_defl_--_v_an_even~-tue-Je __ _, hulpmiddelen. 

I Els Sd: j .._H_e_t _nu_l_pm- ld-de_l_m_o_e_t _be_sta_ nd_ ZJ_'j_n_te_g_e_n_een __ eve_ nt_u_e_le_be_·_vu_m_ng _ _, met betonspecie. · 

J Eis Se: I Het hulpmiddel moat stevlg en robuust zljn en een tioge 
betrouwbaarheid hebben, in verband met het zware wet'kkHmaat. 

~ 1:~ van het~ moetooder de~·~· van 23kg 

~=~~vanhetv~=~~~.*p8r : 
Eenvoudige werldng. Enerzijds qua ultV~rheld, anderzljds 
qua begrijpelijkheid. 

I Wens 1b: I IKans op meetfouten moet uitgesloten ofverwaarloosbaar zljn. 

I Wens 1c: I lZo min mogelijk handellngen bij het bedlenen heeft de vooriteur. I 

I· Went 2: I 'Het V8lt»eteren IIIII\ de ARBO omstandlgheden. : I 

B De huidige ARBO-omstandigheden blljven behouden of worden 
verbeterd, op het gebied van hand- en arm trllllngen, 
geproduceerde geluldnlveaus, llchaamsbelastlng en valgevaar. 

Afbeelding 57 Programma van eisen voor het positioneringshulpmiddel. 

A. Het stortproces mag geen hinder ondervinden van eventuele hulpmiddelen. 
B. Eenvoudige werking . Enerzijds qua uitvoerbaarheid, anderzijds qua begrijpelijkheid. 
C. Het hulpmiddel moet bestand zijn tegen een eventuele bevuiling met betonspecie. 
D. Het hulpmiddel moet stevig en robuust zijn en een hoge betrouwbaarheid hebben, in verband met het 

zware werkklimaat. 
E. Kans op meetfouten moet uitgesloten of verwaarloosbaar zijn. 
F. Zo min mogelijk handelingen bij het bedienen heeft de voorkeur. 

De volgende wens wordt aan het positioneringshulpmiddel gesteld: 
i. De huidige ARBO-omstandigheden blijven behouden of worden verbeterd. 
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trilnaald 
bepalen 

Positie 
vasthouden 

Onttrekking
snelheid 
regelen 
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7.1.3 Morfo/ogisch overzicht 

Op basis van het functieschema en het voorgaande onderzoek is een morfologisch overzicht 
gemaakt, zie afbeelding 65. Voor elke deelfunctie zijn verschillende werkwijzen opgesomd die als 
variant kunnen dienen voor de uiteindelijke oplossing. 

Morfologisch overzicht voor het positioneren van de trilnaald in de X-,Y-, en Z-richting. 

·~ 
Elektrlsch circuit 

"~ "' ~ 
Met de hand 

us£ 
Hydraulische mechan6sme + 

zuigerpomp cilinder meetwiel 

Afbeelding 58. Morfologisch overzicht voor het positioneren van de trilnaald. 
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7. 1.4 Waarderen varianten 

Het morfologisch overzicht geeft de mogelijkheid om werkwijzen aan elkaar te koppelen tot een 
structuur die de basis is voor een variant voor het hulpmiddel. Het aantal variaties in keuzen voor een 
structuur is echter te groat. Om een schifting te maken tussen de mogelijke werkwijzen, zijn de 
werkwijzen getoetst en gewaardeerd ten opzichte van de eisen. 

Toetsing vaste eisen 
Allereerst zijn de eisen getoetst aan de vaste eisen. Zoals eerder aangegeven kan een werkwijze die 
niet aan deze eisen voldoet, niet worden opgenomen in een structuurlijn. Aan de hand van deze 
toetsing is gebleken dat de volgende werkwijzen niet voldoen: In de Y-richting: Y1 

In de X-richting: X1 
In de Z-richting: Z26, Z27, Z30b. 

Voor toelichting waarom deze varianten niet voldoen, zie bijlage M. 

Toetsing variabele eisen 
Aan de hand van een waarderingssysteem zijn de werkwijzen gewaardeerd. Toelichting hoe de 
waardering tot stand is gekomen, is terug te vinden in bij lage M. De variabele eis F is niet 
meegenomen in de beoordeling, omdat deze eis over het totale hulpmiddel gaat. De uitkomsten van 
de waardering zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Waarbij de groen gekleurde werkwijzen in 
aanmerking komen voor een structuurlijn, de lichtblauwe in mindere mate in aanmerking komen, de 
oranje te veel nadelen hebben om in aanmerking te komen en de rode niet in aanmerking komen. 

Morfologisch overzlcht voor het positioneren van de trilnaald in de X-,Y-, en Z-richting. 

Afbeelding 59. Werkwijzen gewaardeerd. 
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7. 1.5 Structuurlijnen 

Op basis van de waardering van de werkwijzen zijn er een negental structuurlijnen opgezet. Deze 
structuurlijnen vormen samen de input voor de varianten van het hulpmiddel. Bij het bepalen van de 
structuren is rekening gehouden met de nadelen van elke werkwijze, zoals deze bij de waardering 
van de werkwijzen naar voren is gekomen. 

Morfologisch overzicht voor het positioneren van de trilnaald in de X-,Y-, en Z-richting. 

aanslagen voor 
dikte verschil 

wand 

lnsteekdiepte 
trilnaald 
bepalen 

Positie 

Onttrekking
snelheid 
regelen 

Structuu~ijn 1 Structuu~ijn 3 Structuu~ijn 5 Structuu~ijn 7 Structuu~ijn 9 

Structuu~ijn 2 Structuu~ijn 4 Structuu~ijn 6 Structuu~ijn 8 

Afbeelding 60 Morfologisch overzicht voor het positioneren van de trilnaald met structuurlijnen. 
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7. 1. 6 Varianten voor het hulpmiddel 

Er zijn negen varianten geschetst op basis van de structuurlijnen. In deze paragraaf worden de 
varianten 2, 8 & 9 toegelicht die in de volgende paragraaf worden aangehaald. Voor een uitgebreide 
uitleg en de resterende varianten wordt verwezen naar bijlage N. 

Variant 2 

X-richting: Op de bekisting wordt een aanslag (A) aangebracht op een houten 
regel, waarmee het hulpmiddel stelbaar is in de X-richting. Het waterpas stellen 
gebeurt met stelplaatjes onder de aanslag. 

Y-richting: De aanslag wordt bij elk insteekpunt aangebracht, waardoor de 
onderlinge insteekafstand is gewaarborgd. 

Z-richting: De trilnaald wordt in de verticale richting gepositioneerd door middel B 
van geleidewielen. Op de slang zit een beginpunt (B) dat tot de geleidewielen 

moet worden opgehaald, waama het automatisch wordt herkend. De trilnaald kan Afbeelding 61 . Visuele 

handmatig worden ingebracht tot 600mm voor het bereiken van de insteekdiepte, weergave van variant 2 

waar de geleidewielen worden ingeschakeld. De wielen reguleren de snelheid en 
stoppen het insteken op de juiste diepte, waarna de slang tussen de wielen zit geklemd. Na een 
signaal haalt de betonwerker de trilnaald uit de betonspecie; de geleidewielen zorgen voor de 
maximale snelheid door weerstand te geven. Bij het losraken van de trilnaald met het betonoppervlak 
registreert de computer een verschil in het elektrische circuit en berekend vervolgens de 
insteekdiepte voor de volgende stortlaag. De insteekdiepte is geregistreerd met het aantal 
omwentelingen van de geleidingswielen. 

Variant 8 

X- & Y-richting: Zoals bij variant 2 

Z-richting:_De trilnaald wordt door een geleider (A) ingebracht. In de geleider zit een 
telmechanisme dat, vanaf het beginpunt (B), de ringen op de slang telt en de 
insteekdiepte berekend. Op 600mm voor het bereiken van de insteekdiepte slaat het 
telmechanisme vast, waardoor de slang in de geleider geklemd zit. Hierna wordt de 
trilnaald met de geleider op de juiste snelheid naar het betonoppervlak gebracht. Na 
het signaal van een goede verdichting wordt de trilnaald op maximale snelheid 
onttrokken. 
Bij het losraken van de trilnaald met het betonoppervlak registreert de computer een 
verschil in het elektrische circuit en berekend vervolgens de insteekdiepte voor de 
volgende laag. Afbeelding 62 Visuele 

weergave van variant 8 

Variant 9 

X- & Y-richting: Zoals bij variant 2 

Z-richting: 
De insteekdiepte wordt bepaald met een ringsensor. De betonwerker brengt de 
trilnaald slang in tussen de ringsensor. Op de slang zit een klem die het beginpunt 
markeert. Op de trilnaald slang zijn om de centimeter stalen ringen aangebracht. De 
ringsensor kan aan de hand van het aantal ringen bepalen op welke diepte de 
trilnaald zich bevindt. Op 600mm voor het bereiken van de insteekdiepte wordt de 
slang vast geklemd met twee automatische klemmen. Vanaf dat moment wordt de 
trilnaald via de geleider op de juiste snelheid ingebracht. 
De variant maakt gebruik van een zuigerpomp om de insteeksnelheid te regelen. In de 
buis zit een zuiger met twee openingen die de insteek-/ onttrekkingsnelheid bepaald. 
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7. 1. 7 Keuze van de variant voor het positioneringshulpmiddel 

Om een hulpmiddel te selecteren dat het beste aan de gestelde eisen voldoet en uitgewerkt zal 
worden, zijn de negen varianten gewaardeerd. In tabel 6 is de uiteindelijke waardering te zien van de 
varianten. In bijlage 0 is de toelichting van de waardering te vinden en de toelichting op de 
weegfactor. Aan de hand van de waardering zijn er vijf varianten die in aanmerking komen voor het 
uiteindelijke hulpmiddel, namelijk 2, 4, 5, 8 en 9. 

Varianten 4 en 5 maken gebruik van een afstandmeter om de insteekdiepte te bepalen. Ten opzichte 
van variant 2, 8 en 9 hebben ze het nadeel dat er een vrije ruimte voor de zichtlijn van de 
afstandmeter in de wapening opgenomen dient te worden. Daarnaast is het uitvoeren van de meting 
een extra handeling in het proces. De afstandmeter heeft als voordeel dat er geanticipeerd kan 
worden op een te hoge stortlaag. Hiervoor moet wei een tweede meting gedaan worden voor het 
inbrengen van de trilnaald. 
Een andere optie is om de trilnaald eerder boven het betonoppervlak op de gewenste snelheid te 
brengen, waardoor het risico op verkeert insteken door een te hoge insteeksnelheid wordt vermeden. 
Bij het aanhouden van een maat van 700 mm, is dit een veiligheidsmarge van 30% ten opzichte van 
de hoogte waartussen de stortlaag moet zitten (300 tot 500 mm). Omdat de afstandmeter aileen deze 
extra functie heeft ten opzichte van het bepalen van de insteekdiepte met het elektrisch circuit, wordt 
ervoor gekozen om geen afstandmeter toe te passen. 

Vergeleken met variant 8 en 9 heeft variant 2 aile meetfuncties gecentreerd in een object, namelijk de 
geleidingswielen. Hierdoor zijn er minimale aanpassingen nodig aan de trilnaald en is er maar een 
object dat robuust uitgevoerd dient te worden. 
Ten opzichte van variant 8 heeft het oak het voordeel dat de geleidingswielen op een hoogte blijven 
zitten en niet zoals bij variant 8 waar het geleidingsvlak naar beneden bewogen dient te worden. 
Hierdoor hoeft de betonwerker niet diep te bukken. Oak ten opzichte van variant 9 is deze constante 
hoogte een voordeel. Doordat de betonwerker in de ene hand de trilnaald vast heeft en in de andere 
hand het hulpmiddel, is het wenselijk dat het hulpmiddel handzaam is. Een klein hulpmiddel heeft 
daarom de voorkeur. Bovendien zorgt een haag hulpmiddel ervoor dat de stugge slang hager 
gehouden dient te worden, zodat deze relatief verticaal door de geleider heen gaat. Voor structuurlijn 
9 moet de slang ruim boven de 1400 mm worden gehouden. Terwijl in de huidige praktijk de slang 
niet hager wordt getild dan ongeveer heuphoogte. 
Vanwege de bovenstaande punten wordt gekozen voor structuurlijn 2. 
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7.2 Het bedieninqsinstrument 

Het bedieningsinstrument bestaat uit een user interface en een computer. Aan de hand van het 
programma van eisen is er behoefte aan een verwerkingseenheid die de volgende punten realiseert: 
1. Het meten van de verdichting en het geven van een indicatie van een goede verdichting. 
2. Het bepalen van de insteekdiepte. 
3. Het meten van de insteekdiepte van de trilnaald. 
4. Monitoren insteeksnelheid & onttrekkingsnelheid. 

In het vooronderzoek zijn de bovenstaande punten als volgt ingevuld: 
1. Door het meten van het vermogen van de trilnaald wordt een indicatie gegeven van een goede 

verdichting . 
2. Het bepalen van de insteekdiepte wordt gedaan met behulp van een elektrisch circuit. 
3. De insteekdiepte wordt gemeten met een van de geleidingswielen waarmee de omwentelingen 

worden gemeten en dus de insteekdiepte. 
4. De insteeksnelheid is gemaximaliseerd door een van de geleidingswielen waarmee de 

omwentelingen worden gemeten en dus de snelheid. 

Het ontwerpdoel kan worden omschreven als het schetsen van een bedieningsinstrument waarmee 
de metingen kunnen worden geanalyseerd, bediend en waarmee de meetgegevens gevisualiseerd 
kunnen worden . Met de visualisatie moet de betonwerker weten wanneer hij moet handelen. 

7.2.1 Functieomschrijving user interface I compute?2 

De hoofdfunctie van het te schetsen bedieningsinstrument bestaat enerzijds uit het weergeven van de 
metingen en anderzijds de betonwerker en/of het positioneringshulpmiddel aansturen tot handelen, 
zie afbeelding 69. In de onderstaande afbeelding is de hoofdfunctie uiteengezet in verschillende 
deelfuncties. 
Er is onderscheid gemaakt tussen het meten van een goede verdichting, de insteek- I 
onttrekkingsnelheid en de metingen die in belang zijn voor de positie. Deze kunnen parallel van 
elkaar plaatsvinden. 
In het blauw zijn de functies aangegeven die door een computer vervuld dienen te worden, in het geel 
de functies van de user interface. 

Aangeven bij - welk insteek- -
punt er wordt 

gemeten 

Het weergevens van van de benodigde 
meetgegevens en het aansturen tot handelen. 

Hoofdfunctie 

Deelfuncties rl Start meting betonoppervlak Opslaan 
niveau stortlaag meetgegevens h Gegevens gebruik 

bij nieuwe stortlaa 
en 
g 

• 
lnsteekpunt I-- Herkennen 

Berekenen Weergeven 
1--- beginpunt op f-,. -+ -+ aangeven 

slang 
insteekdiepte insteekdiepte 

Berekenen Weergeven 
4 werkelijke -+ werkelijke .... 

insteekdiepte insteekdiepte 

Start 
I-+ goede verdichting r Afgeven signaal I-+ verrnogensmeting berekenen goede verdichting 

J lnstellen snelheid Berekenen Weergeven .I meetwiel snelheid insteeksnelheid 

Afbeelding 64 Functieschema voor het bedieningsinstrument. 

32 (Siers, 2004) 
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7.2.2 Programma van eisen voor het bedieningsinstrument 

In afbeelding 70 is te zien welke eisen 
zijn meegenomen in de 
functieomschrijving van het 
instrument. 
De overige eisen zijn verder 
uitgesplitst in concretere eisen voor 
het positioneringshulpmiddel. lndien 
aan de uitgesplitste eisen wordt 
voldaan, wordt oak aan de primaire 
eis voldaan. 
De eisen zijn onderverdeeld in twee 
categorieen, namelijk vaste eisen en 
variabele eisen. De wens vanuit 
Heijmans (wens 2) is buiten de 
variabele eisen gehouden, omdat dit 
over het totale verdichtings-hulpmiddel 
gaat. De wens wordt wei meegenomen 
bij de afweging voor een variantkeuze. 

De volgende vaste eisen worden aan 
het hulpmiddel gesteld: 
1. Een persoon moet het instrument 

kunnen bedienen. 
2. Bediening en signalering moet op 

een instrument plaatsvinden. 
3. Het signaleringsinstrument moet 

bestand zijn tegen een eventuele 
bevuiling met betonspecie. 

De volgende variabele eisen worden 
aan het hulpmiddel gesteld: 
A. Instrument moet eenvoudig te 

begrijpen zijn. 
B. Instrument moeten eenvoudig te 

bedienen zijn. 
C. Het signaleringsinstrument moet 

stevig en robuust zijn en een 
hoge betrouwbaarheid hebben, in 
verband met het zware 
werkklimaat. 

D. Zo min mogelijk handelingen bij 
het bedienen heeft de voorkeur. 

E. Handelingen moeten 
corrigeerbaar zijn. 

F. Kans op menselijke fouten moet 
uitgesloten of verwaarloosbaar 
klein zijn. 

Programma van alsen voor het bedieningslnstrument 

I Z-richting, wordt mee genomen in ontwerp 

N.v.t. 

Wordt mee genomen in onlwetp 

I Ele 5: j IToepasbaarheid van de werkmelhode In het huidlge uitvoeringsproces. 

r:::-:l Het slgnaleringsinstrument moet bestand zijn tegen een eventuele 
L:..:J bevuiling met betonspecie. 

I Eis 5b: I I ~im persoon moet het instrument kunnen bedienen. 

I Eis 5c: IIBediening en signalering moet op in een instrument plaatsvinden. 

~ Het slgnaleringsinstrument moet stevig en robuust zijn en. een hoge 
L.::.=.J betrouwbaarheid hebben, in verband met het zware werkklimaat. 

het gewk:ht van het hulpmlddel moet onder • 
blljven 

N.v.t. 

I Wens 1a: I lzo min mogelijk handelingen bij het bedienen heeft de voorkeur. 

I Wens 1b: I !Instrument moeteenvoudig te begrijpen zijn. · 

I Wens 1c: I jlnstrument moeten eenvoudig te bedienen zijn. 

I Wens 1d: I jHandelingen moeten corrigeerbaar zijn. 

I w. en.· .· 
5 1 d: I Kans op menselljke fouten moet uitgesloten of verwaarloosbaar 

klein zijn. 

I Wens2; !IHet~vandeARBO~: · 

B De huidige ARBO-omstandigheden blijven behouden of worden 
verbeterd, op het gebied van hand- en arm trillingen, 
geproduceerde geluidniveaus, lichaamsbelastlng en valgevaar. 

Afbeelding 65 Programma van eisen voor het bedieningsinstrument. 

De volgende wens wordt aan het hulpmiddel gesteld: 
i. De huidige ARBO-omstandigheden blijven behouden of worden verbeterd. 
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7.2.3 Morfologisch overzicht & structuurlijnen 

Op basis van het functieschema is een morfologisch overzicht gemaakt, zie afbeelding 71. In het 
morfologische overzicht zijn de structuurlijnen opgenomen voor de varianten. Uitgangspunt de 
structuurlijnen zijn de gestelde doelen en het gekozen positioneerhulpmiddel geweest. 

Aangeven 
insteekpunt 

Beginpunt op 
slang 

herkennen 

Signaal 
herkenning 
beginpunt 

Start meting 
beton

oppervlak 
niveau 

Weergeven 
insteekdiepte 

Weergeven 
werkelijke 

insteekdiepte 

lnstellen 
snelheid 
meetwiel 

Weergeven 
insteek
snelheid 

Start 
verrnogens

meting 

Afgeven 
signaal 

Iicht signaal 

Structuurlijn 1 

Structuurlijn 3 

geluidsignaal 

Structuurlijn 2 

--- Structuurlijn 4 

van het 

Trilsignaal 

Afbeelding 66 Morfo/ogisch overzicht met structuurlijnen voor de user interface van het bedieningsinstrument. 
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7. 2. 4 Varianten voor de user interface 

Er zijn vier varianten geschetst op basis van de structuurlijnen. Deze zijn terug te vinden 
in bijlage P, in deze bijlage worden de varianten ook nader toegelicht. Hieronder zijn 
variant 2 en 4 toegelicht. 

Variant2 
Herkenning van het insteekpunt vindt plaats door een RFID tag in de aanslag te 
scannen. Het niveau van de voorgaande stortlaag wordt opgehaald en weergegeven op 
het scherm. Bovendien wordt ook de insteekdiepte en de stortlaaghoogte aangegeven 
in een afbeelding van een bekistingsdoorsnede, waardoor een duidelijk overzicht 
ontstaat. 

~nt 

08 
c?O 16 

vor1go meting 

goede 
verdlchtlng Op de trilnaald slang zit een klem met RFID tag die het beginpunt weergeeft. Na 

plaatsing van de trilnaaldslang in het hulpmiddel wordt de slang omhoog gehaald tot de 
geleidingswielen. De RFID tag wordt herkend en een lichtsignaal (A) wordt afgegeven. 
Dit is het teken dat het insteken kan beginnen. Afbeelding 67 Variant 2 

De maximale insteek- en onttrekkingsnelheid worden weergeven met een analoge snelheidmeter. De 
groene wijzer geeft de werkelijke snelheid aan, de gele en rode wijzers de twee maximale snelheden. Een 
goede verdichting wordt aangegeven met een lampje. 

Variant 4 
Voor het herkennen van het insteekpunt wordt ook gebruik gemaakt van het scannen van een 
RFID tag in de aanslag. Het niveau van de voorgaande stortlaag wordt opgehaald en de 
insteekdiepte berekend, maar de maten worden niet weergeven. 

........... 
0 

begin Op de user interface wordt met een lampje (A) aangegeven dat het beginpunt op de trilnaald 
slang is herkent en dat het insteken kan beginnen, zoals ook gebeurt bij variant 2. 

i nsteekdiepte 

Naast het aangeven van een goede verdichting, die wordt aangegeven met een lamp en geluid, 
wordt er niets meer aangegeven. Het invoeren van de snelheid kan nog wei via het inpluggen 
van een computer. Het niet weergegeven van de besturingsinformatie heeft tot voordeel dat er 
minder gegevens zichtbaar zijn, waardoor de betonwerker aileen de meest noodzakelijke 
informatie krijgt, het functioneren van het instrument is echter niet meer te controleren. 

goede 
verdlchtlng 

Input G 

7.2.5 Waarderen structuurlijnen Afbeelding 68 Variant 4 

In tabel 7 is de waardering van de ontwerpvarianten te zien, een toelichting hiervan is terug te vinden in 
bijlage Q. Te zien is dat variant 2 en 4 gelijkwaardig zijn in de waardering. Het verschil zit vooral in het wei 
of niet weergeven van informatie. Het extra weergeven van informatie heeft tot voordeel dat het hulpmiddel 
bij fout functioneren gecorrigeerd kan worden. Nadeel is echter dat dit lijkt tot extra informatie op de user 
interface. 
Het is echter de vraag of er van het fout functioneren van het hulpmiddel moet worden uitgegaan. lndien 
het hulpmiddel vooraf gecontroleerd is op een correcte werking, mag verondersteld worden dat het 
hulpmiddel tijdens het verdichten goed functioneert, indien het robuust genoeg is uitgevoerd voor de 
werkomstandigheden. Op basis van deze redenering is voor variant 4 gekozen. 

Variant 

eisen weegfactor 1 2 3 4 ldeaal 

A 2 4 6 4 8 8 

B 1 2 4 4 4 4 

c 1 3 4 3 4 4 

D 2 4 8 6 8 8 

E 3 12 12 12 9 12 

F 3 6 12 9 12 12 
totaal 31 46 38 45 48 
% 65 96 79 94 100 

Tabe/6 Waardenng vananten user mterface. 
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8 Definitief verdichtingshulpmiddel 

Het definitief antwerp zal in dit hoofdstuk worden toegelicht. Allereerst wordt schematisch uiteengezet 
hoe het verdichtingshulpmiddel functioneert, om vervolgens de componenten verder te detailleren. 

8.1 Schematische weergave verdichtingshulpmiddel 

Op de volgende pagina is het functioneren van het verdichtingshulpmiddel schematisch 
weergegeven. In deze schematisering wordt duidelijk welke stappen het hulpmiddel moet doorlopen 
en welke handelingen het hulpmiddel moet verrichten. 

8.2 Functioneren van de componenten onderling 

In de onderstaande afbeelding zijn de relaties aangegeven tussen de drie componenten van het 
verdichtingshulpmiddel. Aan de hand van de gegevens uit de schematisering in paragraaf 7.1, is 
aangegeven wat elke component moet kunnen. 

Verbruikt vermogen van de trilnaald wordt 
gemeten + de spanning in het elektrische 
circuit. 
Computer analyseerd de meetgegevens en 
verstuurt een signaal naar het bedienings
instrument bij: 

De volgende gegevens worden vooraf ingevoerd: 
- Maximale insteeksnelheid 
- Maximale onttrekkingssnelheid 
- lnvoeren van de bekistingsdiepte. 

Aantal omwentelingen en 
omwentelingssnelheid van geleidingswiel 
wordt geregistreerd en doorgegeven aan 

bedieningsinstrument. 

- Een goede verdichting. 
Toegang van meetinstrument wordt ook gebruikt om: 
- Het systeem te resetten. 
- Metingen op te nemen tijdens de proefmeting voor 

Detectie van RFID chips. Nabij de 
aanslag en nabij de geleidingswielen 

- Moment dat elektrisch circuit gesloten wordt. 

Trilnaald gekoppeld aan 
computer. 

het bepalen van de insteeksnelheid. 

Bedieningsinstrument moet gegevens draadloos kunnen ontvangen: 
- Signaal van goede verdichting omzetten tot visueel signaal. 
- Signaal spanningsverschil elektronisch circuit koppelen aan de insteekdiepte van 

de trilnaald om het stortlaagniveau te berekenen. 

lnvoer van gegevens moet mogelijk zijn. 
- lnvoeren van de snelheden voor het aansturen van de geleidingswielen. 
- lnvoeren van de bekistingsdiepte voor het berekenen van de insteekdiepte. 

Aansturen geleidingswielen moet mogelijk zijn. 
- Aan de hand van de gemeten omwentelingssnelheid en de gemeten insteekdiepte, 

de geleidingswielen aandrijven of stopzetten. 

Opslaan van de meetgegevens van de insteekdiepte. 

RFID meetgegevens verwerken 

Afbeelding 69 Het functioneren van het bedieningsinstrument in het verdichtingshulpmiddel 
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Bescherming moet het 
insteekgat vrijhouden 

van betonspecie. 

Plaatsen 
hulpmiddel in 

aanslag 

- beto!werker 

Ontgrendelen van 
schanierconstructie Beginpunt op de slang 

.-----.L_•---~ onder de geleidingswielen 
plaatrn 

openen 
2

_
1 

Werking verdlchtlngshulpmlddel 

Geleidingswiel 
tegen slang 

drukken, waardoor 
slang tussen 

wielen zit geklemd. 

~ 

- Het beginpunt op de slang 
handmatig omhoog halen tot 

aan de geleidingswielen. 
- Beginpunt hoog genoeg 

aanbrengen op slang, tegen 

RFID antenna in 
hulpmiddel herkent het 

beginpunt op de slang en 
geeft een signaal at aan 

het bedieningsinstrument. 

- Hulpmiddel moet 
draagbaar & 

plaatsbaar zijn 
-verdichtingshulpmiddel 

Scharnierconstructle 

geleldlngswlelen l 
~ 

I
. . f 

Slang tussen 
geleldingswlelen h Scharnler

constructle h 

bevuiling wielen, 700mm 
vanaf onderkant trilnaald. 

Deze start a.d.h.v. het 
signaal de meting van de 

instetdiepte. 

hand, o at 
betonwer met voile 

h el staat. 

Bescherming 
aanslag weghalen 

1.1 

Automatische 
herkenning door RFID 
antenna. lnsteekpunt 

voorzien van een cijfer, 
zodat controle door 

betonwerker mogelijk is. 

I- ... 

Plaatsen 

Niveau van e oude 
stortlaag w dt 

automatisch do het 

Ullmgsmechanisme, 
stand tegen vuil. 

plaatsen 1 ~ 
2.2 slulten 1 1+ 

2.3 

Omhoog halen 
. -t trllnaald 1\ Automatische 

- geleidingswielen , 2.4 herkennlng beglnpunt 
voorzien van antislip 2.5 

Na de eerste stortlaag word! de insteekdiepte 
bepaald aan de hand van de opgeslagen 

laag. ~ 

bedieningsinstrum nt niveauhoogten van de stortlaag . 

hulpmlcidel in ~~ 
aanslag .... 

1 . .c: 

i 

opg~aald~.r-~~==~t-----------~\\~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~----------------------------------------~'n~s~te~e~k~di~e~pt~e~-~s~to~rt~n~iv~e~a~u~+~1~0~a~1~5~c~m~. 

Gegevens ophalen 
insteekpunt 

'-------+1 Plaatsen trilnaald In 1------. 
hulpmiddel 

Verdichten 
betonspecie 

4 RFID antenna in 
voet hulpmiddel, 

RFID tag in 
aanslag 

Met de RFID reader, de tags in de aanslag 
koppelen aan een insteeknummer . 

lngevoerde gegevens ook opslaan in het 
bediening~nstrument . 

lnsteekpunten 
lnvoeren 

1. t .t 

. t 
Word! mgegeven door 

betonwerker of uitvoerder 

1.3 

Na signaal st 

Handmallg 
lnbrengen trllnaald 

3;1' 

2 

- beto!werker 
-verdichtingshulpmiddel 

Maximale snelheid 
inschakelen op 

,--------, 700mm voor het 
bereiken van de 

insteekdiepte 

+ 

lnsteken 
trilnaald 

3 

- beto!werker 

1-

-verdichtingshulpmiddel 

Aandrijf-/ 
stopmechanisme 

reguleert de snelheid 
lnschakelen van de geleidingswielen 

Bij bereiken juiste diept (= 10 a 
15cm + niveau oude stort ag) . 

Geleidingswiel stopt het inste n . 

L1 signaal 
gaat aa het 

bediening 
instrlment 

Na het onttrekken van e 
In aid stop de meting pij 

he reken van hat 

Slgnaal elekt · h circuit 

afgeven 1 + '~---"'--4.3 
Meting 

verdlchtlng 

stoppen4.4 

Onttrekken 
trilnaafd 

5 

- betonwerker ~ rrnudmale snelheld 

1 
+ 

geleidlngswlel 
L-. ____ ___,3:::.4!-J lnsteken m.b.v. 

Slang zit tussen de twee wiele 
geklemd en blijlt daardoor op de 

plaats hangen. 

/. 
t 

./ erdichtingshulpmiddel 

Resetten van oude 
gegevensin 

bedieningsinstrument 

+ 

lnvoeren in 
bedieningsinstrument. Maat is 
bekistingshoogte + hoogte tot 

aan geleidingswielen 

• 
fnvoeren 

Reset ~em r----~o~ bel\lstlngsdlepte 1----__J 

L--~1-~1-~2-l · 11 .a 
t f 

Wordl ingegeven door Word! ingegeven door 

Sensor meet 
omwentelingssnelheid 
van as geleidingswiel 

geleidingswlefen 

3.5 

Sensor registreert het aantal 
omwentelingen van de 

geleidingswielen, waarrnee de 
i steekdiepte berekend kan worden . 

Start meting na signaal slap 2.5 

• 
meten _ 

lnsteekdiepte 
3.3 

.. gelei gswiel 
voorzie van 

vasthoudmech isme 

Automatl$ch rL ~ stoppen 

L-. ___ _,3,.6"-' Vasthouden 

trllnaald 

3.7 

• Geleidinswiel bepaald snelheid . Na 
700mm wordt maximale snelheid 
uitgeschakeld. Waarna handmati 

onttrokken kan worde 
- Hulpmiddel moet ge zijn om 

niet uit de aans te worden 
okken. 

~ 

- Betonspecie mag niet in contact 
komen met geleidingswielen . Bij 
ophaien van trilnaald controleren of er 
geen betonspecie boven het 
beginpunt op de slang zit. 
- Ontgrendelen van 
schanierconstructie geieidingswielen . 
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8.3 Functieomschrijvinq per onderdeel 

8.3.1 Het bedieningsinstrument 

Aan de hand van de schema's uit paragraaf 7.1 en 7.2 en het programma van eisen zijn er enkele 
punten ge"inventariseerd die meegenomen dienen te worden in het bedieningshulpmiddel, namelijk: 

• er dient een koppeling te worden gemaakt tussen de trilnaald en het verdichtingshulpmiddel om 
de meetgegevens over te brengen. Om struikel- I valgevaar te vermijden is er voor gekozen om 
deze koppeling draadloos uit te voeren. Voor de optie om de verbinding via de aanslag te Iaten 
lopen is niet gekozen, omdat de aanslag en het hulpmiddel hierdoor kwetsbaarder zouden 
worden vanwege het aan te brengen elektrisch contact tussen hulpmiddel en aanslag; 

• weergave van het niveau van de stroomvoorziening is nodig, omdat er met batterijen I accu's 
wordt gewerkt; 

• het bedieningsinstrument dien zo Iicht mogelijk te worden uitgevoerd, om het totale gewicht van 
het hulpmiddel te verminderen; 

• er dient een koppeling te zijn met het positioneringshulpmiddel. Er is voor gekozen om het 
bedieningsinstrument aan het hulpmiddel te bevestigen, zodat het instrument niet apart opgetild 
en verplaatst hoeft te worden. Daarnaast is het instrument het beste 
zichtbaar op het hulpmiddel zelf, ten opzichte van een draagbare variant 
om het lichaam van de betonwerker. 

Er zijn verschillende manieren om het bedieningsinstrument vorm te geven. 
Mogelijke opties zijn: 

• uitvoeren als PDA; 
• uitvoeren als tabled PC I notebook; 
• uitvoeren als een traditionele bedieningskast met lampjes, etc. 

Aangegeven is dat het bedieningsinstrument meerdere functies moet vervullen, 
zoals berekenen, aansturen, ontvangen en opslaan van gegevens. Om deze 
reden wordt er niet voor gekozen om een traditionele bedieningskast te maken, 
omdat daarin ook een computer of PLC (Programmable logic controller) moet 
zitten. In een PDA of tabled pc zijn deze functies te combineren in een 
apparaat. 
Een PDA heeft de voorkeur boven een tabled PCinotebook, omdat een PDA 
Iichter is in gewicht. Daarnaast zijn er tegenwoordig PDA's waarop software 
kan worden ge"installeerd voor industriespecifieke doeleinden. Hiermee is het 

goede 
verdlchtlng 

mogelijk om velddata op te slaan en RFID tags te lezen (zie bijlage R). Afbeetding 70 Mogelijk uitertijk van het 

Aangezien het bedieningsinstrument simpele functies verricht, is er geen zware bedieningsinstrument. 

computer nodig als bedieningsinstrument. PDA's zijn daarnaast in robuuste uitvoeringen te verkrijgen. 
Om deze reden wordt er voor gekozen om een PDA te gebruiken als bedieningsinstrument. 

Met de PDA is een draadloze verbinding mogelijk met de zender die aan de computer van de trilnaald 
is gekoppeld. Daarnaast is het mogelijk om de RFID tags in de aanslagen met een PDA te 
nummeren. De PDA dient hiervoor wellos te koppelen te zijn van het hulpmiddel. 
Voorbeeld van een mogelijk bedieningsinstrument is te zien in afbeelding 75. Het beeldscherm kan 
tijdens het verdichten vergrendeld worden, zodat de aansturing van het hulpmiddel zonder problemen 
op de achtergrond kan functioneren. 
In de afbeelding is te zien dat het niveau van de stroomvoorziening ook is weergegeven in de user 
interface. Gekozen is voor een stoplichtprincipe, zodat voortijdig een indruk wordt verkregen van het 
niveau van de stroomvoorziening. Daarnaast zijn de overige functies te zien die in paragraaf 6.2.5 zijn 
toegelicht. 
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8.3.2 De trilnaa/d 

Aan de hand van de schema's uit paragraaf 7.1 en 7.2 en het programma van eisen zijn er enkele punten 
ge'inventariseerd die meegenomen dienen te worden in het ontwerp van de trilnaald, namelijk: 

• koppeling met het verdichtingshulpmiddel, zoals in de vorige paragraaf toegelicht wordt deze 
draadloos uitgevoerd; 

• extra gewicht dient zoveel mogelijk vermeden te worden; 
• trilnaald dient ge'isoleerd te worden in verband met het elektrische circuit; 

• er dient een klem te worden aangebracht op de slang die het beginpunt markeert. Deze klem dient 
voorzien te zijn van een RFID tag, zodat het beginpunt herkent kan worden door het 
verdichtingshulpmiddel. 

In de onderstaande afbeelding is een schets gemaakt van de aangepaste trilnaald. In de schets is rekening 
gehouden met de bovenstaande punt en de eerdere benoemde functies, zoals de sensor voor het 
elektrische circuit (A), de klem met RFID tag (B), een zender voor de draadloze verbinding (C) en de PLC 
inclusief vermogensmeter en zendapparatuur voor de draadloze verbinding. 

700 

Afbeeldina 71 Het ontwero van de trilnaa/d 

Met de geschetste trilnaald zijn de volgende punten verwezenlijkt: 

PLC, vermogensmeter & 
zendapparatuur 

• de aangesloten PLC meet en analyseert het verbruikte vermogen van de trilnaald. Op basis van de 
metingen geeft de PLC een signaal op het moment dat de verdichting is voltooid; 

• de PLC meet het moment dat het contact van het elektrisch circuit wordt onderbroken. Dit signaal 
wordt doorgezonden naar de PDA, zodat deze het niveau van de stortlaag kan bepalen; 

• een draadloze verbinding is mogelijk door een zender (C) nabij de bedieningskast van de trilnaald te 
plaatsen. Door de zender op deze plaats aan te brengen is tijdens het verdichten een constante 
afstand tussen het verdichtingshulpmiddel en de trilnaald gewaarborgd. De PLC kan aan het uiteinde 
van de verlengsnoer zitten en op een veilige plaats worden neergezet. Verbindingsdraden tussen 
sensor en de PLC lopen via de slang van de trilnaald. De verbinding loopt van de meetsensor A naar 
de PLC en van de PLC weer naar de zender C. In bijlage T is een betrouwbaar draadloos systeem 
toegelicht dat geschikt is voor industriele toepassingen. Het systeem maakt gebruikt van zogeheten 
'frequency hopping', waardoor het een hoge zekerheid heeft in de communicatie. Dit systeem is 
toepasbaar voor het ontwerp; 

• de trilnaald is voorzien van een rubberen isolatielaag om het elektrisch circuit mogelijk te maken. 
Huidige trilnaalden kunnen al voorzien worden van een rubberen kop, om beschadigingen van het 
bekistingoppervlak te voorkomen. Deze huidige techniek kan gebruikt worden om de sensor te isoleren 
van de trilnaald. Met punt A is de sensor van het elektronische circuit weergegeven, dit kan een stalen 
plaatje zijn dat verbonden is met de plusdraad van het circuit. De draad kan in de trilnaald worden 
verwerkt en in de slang van de trilnaald, om vervolgens naar de PLC te lopen; 

• op de trilnaald is een kunststof klem bevestigd met daarin een RFID-tag (B). Voor een kunststof klem 
is gekozen, omdat deze simpel vervangen kan worden indien de tag kapot gaat. Dit is niet mogelijk 
indien deze in de slang wordt ge'integreerd. Daarnaast is kunststof Iicht van gewicht. De klem in 
voorzien van twee identieke RFID-tags die de gehele omtrek van de klem afdekken, waardoor de 
RFID-reader in het hulpmiddel een minimaal bereik hoeft te hebben om de tag toch altijd te kunnen 
lezen. 
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8.3.3 De aanslag 

Aan de hand van de schema's uit paragraaf 7.1 en 7.2 en het programma van eisen zijn er enkele punten 
ge"inventariseerd die meegenomen dienen te worden in het antwerp van de aanslag, namelijk: 

• het insteekpunt en het vlak waarop het hulpmiddel komt te staan, dienen beschermd te worden 
tegen bevuiling van de betonspecie; 

• bescherming moet aan te brengen en te verwijderen zijn op het moment dat de betonwerker met 
voile handen staat; 

• 

• 
• 
• 
• 

bij een voile bekisting mag de betonspecie niet de aanslag bevuilen. De aanslag wordt dan 
onbruikbaar; 

hulpmiddel moet soepel in te steken zijn; 

RFID chip aanbrengen in aanslag; 

aanslag dient waterpas te worden gesteld; 

betonwanden van 150 - 400 mm moeten verdicht kunnen worden . 

w 
Om de variatie in betondikte op te vangen is er voor gekozen om het 
insteekpunt van de aanslag excentrisch op de voetplaat te zetten, 
waardoor de aanslag op verschiilende wijzen op de bekisting kan 
worden gemonteerd. In afbeelding 77 is te zien dat wanddikten van 

I I 
I 

Beklstlng = 
bovenkant beton 

140 t/m 400 mm mogelijk zijn door de aanslag om te draaien en/of te 
verschuiven over de houten regel. Voorwaarde is dat de afstand tussen 
het hart van de wand en het insteekpunt 185 mm is. 
De houten regel (50x100 mm) waarop de aanslag wordt geschroefd 
zorgt tevens voor afstand tussen het betonoppervlak van een voile kist 
en de aanslag. Hierdoor wordt vervuiling van het insteekpunt 
voorkomen. 

Het waterpassteilen van de aanslag gebeurt door middel van 
stelplaaljes. Dit gebeurt nadat de bekisting is nagesteld. Andere 
varianten zoals het waterpassteilen met stelboutjes of een 
driepootconstructie maken de aanslag kwetsbaar voor vuil en zijn 
daarom niet toepasbaar. 

In afbeelding 78 en 79 is het antwerp van de aanslag te zien. De 
volgende punten zijn erin verwerkt: 

I 
200 

w 
I I 

I Beklstlng = 
bovenkant beton 

I 

• beschermkap zorgt ervoor dat insteekpunt vrij blijft van 
betonspecie. Daarnaast kan de kap met de voet van het 
positioneringshulpmiddel of met de voet van de betonwerker 
worden opengeklapt en gesloten, waardoor de betonwerker de 

Afbeelding 72 Aanslag kan in de X-richting een 
wanddikte van 140 tot 400 mm aan door 
aans/ag om te draaien. 

trilnaald en het hulpmiddel kan vasthouden. Andere opties, zoals het afdoppen of afdekken 
hebben het nadeel dat dit moet gebeuren met de handen; 

• de aanslag is in staal uitgevoerd, omdat de aanslag zeer sterk en robuust moet zijn voor de 
werkomstandigheden. Daarnaast tast betonspecie het lichtere aluminium aan. Het gewicht van de 
aanslag is gereduceerd door zoveel mogelijk materiaal weg te Iaten, bijvoorbeeld bij pijl A in 
afbeelding 79. Het gewicht is gereduceerd tot 5,8 kg; 

• twee RFID tags zijn aangebracht in de aanslag, zodat er bij het omdraaien van de aanslag altijd een 
goede herkenning kan plaatsvinden. Afhankelijk van de plaatsing wordt aileen de linker of rechter tag 
geactiveerd. De tag is van een nummer voorzien, zodat visuele controle tijdens het insteken mogelijk 
is; 

• om het insteken te vergemakkelijken is het gat afgeschuind en zal de pen een fractie dunner worden 
uitgevoerd; 

• de aanslag vies kan worden tijdens het storten; het is verstandig direct na het verdichten van de totale 
wand de aanslagen schoon te maken. Zo wordt voorkomen dat de bevestigingsgaten dicht komen te 
zitten. Daarnaast is het verstandig om de bevestingsgaten af te plakken voor het storten van de wand. 
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Afbeelding 73 Aanslag voor het bepalen van de X- en Y richting. Afbeelding 74 Visuele weergave van de aans/ag 

8.3.4 Het positioneringshulpmidde/ 

Aan de hand van de schema's uit paragraaf 7.1 en 7.2 en het programma van eisen zijn er enkele 
punten ge"inventariseerd die meegenomen dienen te worden in het antwerp van het 
positioneringshulpmiddel, namelijk: 
• het hulpmiddel moet draagbaar en plaatsbaar zijn met een hand; 

• sluitmechanisme van de geleidingswielen dient bestand te zijn tegen bevuiling en bedienbaar te 
zijn met een hand; 

• geleidingswielen dienen voorzien te zijn van een antisliplaag; 

• er dient een RFID antenna te worden aangebracht in de voet van het hulpmiddel en bij de 
geleidingswielen voor de detectie van het beginpunt op de slang van de trilnaald; 

• meet- I geleidingswiel dient voorzien te worden van een aandrijf- en stopmechanisme; 

• hulpmiddel dient soepel in aanslag te worden gestoken; 

• trilnaald moet geborgd worden om te verkomen dat bij trekken aan de trilnaald het hulpmiddel uit 
de aanslag schiet. Barging is bovendien noodzakelijk om te verkomen dat het hulpmiddel uit het 
load gaat staan; 

• bij een valle bekisting dient de trilnaald onder het hulpmiddel te passen; 

• het te tillen gewicht door de betonwerker dient zo laag mogelijk te zijn; 

• wenslijk is om de houding van de betonwerker te verbeteren; 

• wenselijk is dat de betonwerker de trilnaald los kan Iaten; 
• er dient een stroomvoorziening aanwezig te zijn. 
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De volgende uitgangspunten zijn voor het antwerp aangehouden: 

• Diameter slang trilnaad: 30 mm. 

• Lengte trilnaald: max. 500 mm. 

• Verschil bovenkant bekisting en bekistingsteiger: max. 300 mm33
. 

• Trilnaald moet minimaal 700 mm onder het hulpmiddel kunnen hangen, plus de ruimte die nodig 
is om de trilnaald in het hulpmiddel te plaatsen. 

• Aanslag heeft hoogte van 120 mm (incl. houten regel). 

• Van hart insteekpunt aanslag tot hart insteekpunt slang is 185 mm. 

De eerste stap in het antwerp van het 
positioneringshulpmiddel is het bepalen 
van de omvang van het hulpmiddel. 
Hierbij is gekeken naar de maten die als 
uitgangspunt zijn genomen, maar ook 
naar de houding van de betonwerker. 
Uit afbeelding 80 is op te merken dat de 
werkhouding van de betonwerker het 
gunstigste is indien de bekistingsteiger 
gelijk wordt gehouden met de 
bekistingshoogte. Hiermee dient de 
uitvoerder rekening te houden bij het 
bestellen van de bekisting. 

In afbeelding 81 en 82 is het uiteindelijke 
antwerp van het positioneringshulpmiddel 
te zien. In bijlage S zijn voorbeelden 
weergegeven van de componenten die 
toegepast kunnen worden. 

Afbeelding 75 Werkhouding betonwerker met hoge en /age vlonder. 

In het antwerp is een motor te zien die de insteek- en onttrekkingsnelheid regelt. De snelheid zelf 
wordt gemeten met een inductieve sensor. in de as van het geleidingswiel dient een tandwiel met 
kleine tandjes te zitten. Deze tandjes worden door de sensor geregistreerd. Op basis van het aantal 
omwentelingen kan de snelheid en de afstand worden berekend. Deze sensor wordt aangesloten op 
het aansturingssysteem (PLC) van de motor. Vanuit het aansturingssysteem gaan er signalen naar 
de PDA die meetgegevens gebruikt. Om de trilnaald tijdens het verdichten op zijn plaats te houden is 
er een vasthoudrem aan de as gemonteerd. 

De motor is een elektrische DC stappenmotor. Deze motor wordt aangesloten aan een 24V accu. De 
twee componenten zijn beide bepaald aan de hand van een berekening die terug is te vinden in 
bijlage S. Vol gens deze berekening kan een wand van ±30 m 1 lang en 4 m 1 hoog worden verdicht, 
zonder daarbij de accu te vervangen. 

Tijdens het verdichten moet de betonwerker de slang in een klem plaatsen, zodat de betonwerker 
minder last heeft van trillingen. Bovendien zorgt de klem ervoor dat de slang niet kan rand draaien 
tijdens het verdichten, zodat de trilnaald niet wordt bewogen en de vermogensmeting verstoord kan 
raken. De slang zit niet muurvast in de klem, omdat bij het omhoog halen van de trilnaald, de 
geleidewielen geen tegendruk mogen ondervinden. 

33 
Uitgaande van systeembekisting of ha/fsysteembekisting. (Peri, 2011) 
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Om de trilnaaldslang tussen de geleidingswielen te klemmen, wordt er gebruik gemaakt van een 
opklapbaar geleidingswiel. Met een knop zijn verende drukstukken te ontgrendelen, waardoor de 
schamierconstructie te openen en te sluiten is. Het bewegende deel is zoveel mogelijk omsloten, 
zodat het beschermd is tegen bevuiling. 

Om het insteken van het hulpmiddel in de aanslag soepel te Iaten verlopen, is de pen onder de voet 
van het hulpmiddel afgeschuind en zal deze een fractie dunner worden uitgevoerd dan het gat in de 
aanslag. Daarnaast is de pen voorzien van een verend drukstuk. Hiermee wordt het hulpmiddel 
geborgd en zorgt het ervoor dat de opwaartse krachten worden opgevangen die ontstaat wanneer de 
trilnaald omhoog wordt getrokken. 

Het laatste aan te halen punt is de draagbaarheid en plaatsbaarheid van het hulpmiddel. Er is een 
handvat toegepast voor het verplaatsen van het hulpmiddel. Dit handvat zit aan een buis die 
bevestigd is aan de voet van het hulpmiddel en aan het besturingscomponent, waardoor de voet van 
het hulpmiddel eenvoudig te sturen is. 

Gewicht positioneringshulpmiddel 

De onderdelen van het geschetste hulpmiddel hebben het volgende gewicht: 
PDA: 0,6 kg 
Accu: +/-1 ,0 kg (aanname) 
Motor: 3,8 kg 
Wielen, rem, etc +/-2,0 kg (aanname) + 
Totaal excl. frame werk: 7,4 kg 

Voor het frame is ongeveer 2,65 dm3 materiaal nodig. Hieronder zijn voor drie materiaalsoorten 
enkele gewichten berekend om een indicatie te geven van de mogelijkheden. 
Staal: 7,9 kg/dm3 totaal gewicht: 20,9 kg. 
Aluminium 2,755 kg/dm3 totaal gewicht: 7,3 kg . 
ABS kunststof: 1 ,06 kg/dm3 totaal gewicht: 2,8 kg 

ABS kunststof is een sterke kunststof, dat veelvuldig gebruikt wordt voor apparaatbehuizingen. 
Vanwege het Iichte gewicht en de sterke eigenschappen wordt voor het frame gekozen voor de ABS 
kunststof. Het totaalgewicht van het hulpmiddel komt uit op ongeveer 10,2 kg. 

Te til/en gewicht door betonwerker 

lndien niet naar de werkmethode wordt gekeken, is het te tillen gewicht 17 + 10,2 kg = 27,2 kg. Dit 
overschrijdt de ARBO norm. Echter is dit niet reeel. De betonwerker hoeft de trilnaald en het 
hulpmiddel aileen van insteekpunt naar insteekpunt te dragen. Hierrnee overbrugt hij maximaal een 
meter per keer. Tijdens deze verplaatsing tilt de betonwerker niet meer dan 2 meter slang en ligt het 
meerendeel van het gewicht op de bekistingsteiger. 
Als aangenomen wordt dat maximaal 2/3 van het gewicht tijdens het verplaatsen van insteekpunt 
naar insteekpunt getild wordt, dan tilt de betonwerker maar 11,3 kg van de trilnaald. Totaal te tillen 
gewicht wordt dan 11,3 + 10,2 = 21,5 kg. Dit ligt binnen de ARBO norm, waardoor het gewicht van het 
hulpmiddel toelaatbaar is. 
Het totaal te tillen gewicht zal met het hulpmiddel binnen de ARBO-norm blijven. Voordeel van het 
hulpmiddel is dat de betonwerker tijdens het verdichten de trilnaald niet meer hoeft te tillen. Hierdoor 
kan de betonwerker in een verantwoorde werkhouding blijven staan. 
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Afbeelding 76 Principe van het verdichtingshulpmiddel. 
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voet van het hulpmiddel. 

PDA voorde 
aansturing van 
het 
hulpmiddel. 

Klem voor 
het tijdelijk 
vasthouden 
van de slang. 

RFID reader voor het 
aflezen van de RFID tag in 
het beginpunt op de slang. 

lnsteekpen is afgeschuind 
om insteken te bevorderen. 
Verend drukstuk moet voor 
barging hulpmiddel zorgen. 

Afbeelding 77 Verdichtingshu/pmiddel in 30. 
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Geleidingswiel is 
opklapbaar door 
groene knop in te 
drukken, waarmee de 
vergrendeling wordt 
ontgrendeld. 
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8.4 Totale verdichtingshulpmiddel 

In de onderstaande afbeelding is een indruk te krijgen van het totale verdichtingshulpmiddel in een 
praktijksituatie. Onder andere is de trilnaald te zien met daarop de klem die het beginpunt markeert. 
Daarnaast is de betonwerker te zien die de trilnaald vast heeft, tegelijkertijd heeft hij ook het 
positioneringshulpmiddel vast. De betonwerker staat klaar om het positioneringshulpmiddel in een 
van de aanslagen te plaatsen die al openstaat. De aanslagen zitten op de houten regel bevestigd. 

Beschermingsbox voor de PLC, de vermogensmeter en de apparatuur die nodig is 
voor de draadloze verbinding. De trilnaald wordt hierop aangesloten. Deze box op 
een veilige plaats neerzetten. 

Afbeelding 78 Situatieschets van het verdichtingshu/pmiddel in de praktijk. 
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9 De nieuwe werkmethode 

In dit hoofdstuk worden de handleidingen voor de betonwerker en de uitvoerder nader toegelicht. De 
eerste stap is echter het schematiseren van het nieuwe uitvoeringsproces. Als afsluiting van het 
afstudeerproject zullen de handleidingen voor de betonwerker en de uitvoerder worden behandelen. 
Waarna in het volgende hoofdstuk de conclusie en aanbevelingen van het afstudeerproject volgen. 

9.1 Schematische weergave van het nieuwe uitvoerinqsproces 

Op basis van het ontworpen verdichtingshulpmiddel is het nieuwe uitvoeringsproces schematisch 
opgezet. De uitwerking hiervan is terug te vinden in afbeelding 84 op de volgende bladzijde. Dit 
schema is de basis en fungeert als input voor de handleiding van de betonwerker en de uitvoerder. 

9.2 Handleiding uitvoerder 

De handleiding voor de uitvoerder is op bladzijde 81 & 82 te zien en bestaat uit 2 A4-tjes (zie 
afbeelding 85 en 86). Er is voor gekozen om een checklist te maken voor de uitvoerder. Hierin is 
overzichtelijk weergegeven welke punten hij niet mag vergeten tijdens de voorbereiding. Daarnaast 
zijn er enkele punten visueel weergegeven om extra duidelijkheid te creeren. 
Daarnaast is in een stripvorm het aanbrengen van de aanslag weergegeven. Hiermee kan de 
uitvoerder in de uitvoering snel een duidelijke uitleg geven over hoe de betonwerkers de aanslag 
dienen aan te brengen. 

9.3 Handleiding betonwerker 

In afbeelding 87 op bladzijde 83 is de handleiding weergegeven voor de betonwerker. Voor het 
opstellen van de handleiding is als doel gesteld dat de handleiding gemakkelijk te begrijpen moet zijn, 
praktisch is en dat er niet teveel tekst gelezen hoeft te worden. 
Het resultaat is een handleiding in stripvorm. Hiermee kan de betonwerker op een visuele manier de 
informatie snel tot zich nemen. Het geheel is op A3 formaat, zodat de informatie eenvoudig in de 
bouwkeet is op te hangen. 
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Bij hoge wapeningsconcentraties kan tijdelijk, op de 
plaats waar trilnaald ingestoken dient te worden, 
een PVC buis in wapening worden meegevlecht. 

Voorberelding 
verdichtingsproces tijdens 

opbouw van bekisting Om zo een doorgang te waarborgen . De buis dient 
waterpas te worden gesteld. En meet verwijdert 

worden voor het sluiten van de bekisting. s·· ---J__------------"-. 
sparingen dient een PVC buis in de 1ng te 

worden aangebracht, o oorgang te 

Rulf.'lll61n . 
wapenln'~/ SJ)aring_ l---------. 

.llrijhouderi 1.1 

- vlechter 

Resetten van 
oudemeet

gegevens op 
PDA 

RFID tags in de aanslag koppelen 
aan een insteeknummer. lngevoerde 

gegevens opslaan in de PDA. 

Trilnaald dient 
ingestoken te worden. 

Indian trilnaald niet 
correct ingestoken kan 

worden, dient de 
wapening aangepast te 

worden. 

Testen Jnsleken 
trilnaakf 

1.6 

- betonwerker 
- verdichtingshulpmiddel 

t van bovenkant 
kisting tot 

geleidings ·elen bepalen. 
Deze op len bij 

bekistingshoog . Maat 
invoeren in P 

Meten betdlitingScliepte 
+ opsl8an'maat 

. 1.7 

- betonwerker 
- rolmaat 

-PDA 

Nleuw verdlchtlngsproces 

De greene knop indrukken 
waardoor scharnierconstructie 
wordt ontgrendeld en geopend 

kan worden. 

Plaatsen 
hulpmiddel in 

aanslag 
2 

Eventuele bevuiling van 
slang vegen. 

- betonwerker 

Schanierconstructie 
sluiten en doordrukken 

totdat de constructie 
geborgt is. 

Slang tot het 
beginpunt op de 
slang ophalen 

Op de PDA wordt 
aangegeven dat het 

insteken kan beginnen 

lnbrengen 
beglnnen bij 

signaal 

3.5 

- betonwerker 
Nummer oak op aanslag schrijven 

Met behulp van voet van de 

Plaatsen trilnaald in 
hulpmiddel 

3 
Bij signaal van een 
goede verdichting Extra aandacht schenken aan 

scharniermechanisme & 
geleidingswielen 

- betonwerker of 
uitvoerder 

- PDA 

- schroefmachine 

- betonwerker of uitvoerder 
- PDA (RFID reader functie) 

sten~n· aanslag 

1.3 

- 2 betonwerkers 
- smetdraad 

- maatlat 
- 2 betonwerkers 

- rolmaat 

betonwerker de b erming openklappen. 

- betonwerker 

Plaatsen 
hulpmkfdelln . 

aanslag 

- betonwerker 

Control en of het 
weergegev numrner 

overeen ko t met 
nummer op aa slag. 
lndien niet het g val 
hulpmiddel opnie 

insteken. 

- verdichtingshulpmiddel Controle van het 
insteekpunt -uitvoeren na het nastellen 

van de bekisting. 
- Afplakken bevestingsgaten 
met plakband, om vervuiling 

Aanslag voorzien van 
hartlijnen. Deze hartlijnen 

t.o.v. uitgezette 
maatvoering stellen. 

1.3.4 

- betonwerker 
- schroefmachine 

te verkomen. 

- schroefmachine 
- stelplaatjes 
- plakband 

...-:7---.,----,-,.,-----, 

: ln~n 
. ml!lClmaJe 

·· lnateeksll•lhei~ . 
.. 4 .1 

- betonwerker 

Handmatig tot moment d motor 
wordt ingeschake . Na 

inschakelen van d otor aileen 
slang geleiden, · t doordrukken. 

lndien er veel vuiling op de slang 
an de slang vegen. 

lnbrengen bilnaakf 

4.2 

- betonwerker enkele keren Iaten verdichten bij een pro stelling. 
- proefopstelling kan een stuk fundering zijn die met deze etonspecie wordt gestort. 
- motor van hulpmiddel uitschakelen, zodat de ge · · gswielen geen weerstand geven. 

- computer koppelen aan PDA, zodat gegevens kunnen worden opgeslagen. 

Algemene oomerkjng: 
Stortploeg erop attenderen dat stortlaag tussen de 

300 en 500 mm meet liggen 

Legend a 

Hoofdbewer1dngen tijdens verdichtingsproces 

Bewerkingen ~s verdichtlngsproces 

- betonwerker 
- verdichtingshulpmiddel 
- laptop koppelen aan 

hulpmiddel / PDA 

Fitmen of visueel 
bSoordelen van het 
inbreng$1\ van d(! · 

trilflaald ·4. 1.2 

videocamera 

Afbeelding 79 schematische weergave van het nieuwe verdichtingsproces. 
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Analyseren of het insteken 
goed is ver1open. Bij geed 

ver1open proeven maximale 
gemeten snelheid aanhouden. 

a,palen 
rnllltimak:i .. 

lnstetksl'lelheld 
••. 4 .1.3 

- uitvoerder 
- meetgegevens 

en beoordelingen 
van proeven. 

Maxlmale 
lns•ksnelheid 
ln~ren In' PDA 

4.1.4 

- uitvoerder 
- PDA 

75 

- betonwerker 

betonwerker 

Hulpmiddel stopt 
automatisch met 
insteken. Slang 

niet doordrukken. 

Automatlsch 
stoppen 

4.3 

Wachten tot 
slgnaal 

5.1 

Trilnaald loshalen 
uit vaathoudklem 

5.2 

- betonwe er 

Verdichten 
betonspecie 

5 

Slang et in 
vasthoudkle worden 

geplaats 

Slang in Idem 
plaatsen 

4.4 

- betonw er 

Slang geleiden totdat motor 
stopt met geleiden, daarna 

handmatig onttrekken. 

In PD e maximale 
snelh d van 5 em/sec. 

instellen. 

- uitvoerder 
-PDA 

6.2 

- betonwerker 

Schoon rna ken 
hulpmiddel 

- betonwerker 

7.2 

Extra aandacht schenken aan 
bevestigingsgaten 

Schoonmaken 
aanslag 

- betonwerker 

7.3 

Herhalen stap 
2t/m6 

7 

Afwikkeling 
verdichtingsproces 

8 

lndien er betons ie boven het 
beginpunt zit, de sian choonmaken. 
Er dient voorkomen te w en dat de 
geleidingswielen bevuild ra 

betonspecie. Daarnaast stortplo op 
een te hoge stortlaag attenderen. 

Ontgrendelen van 
schanierconstructie 
m.b.h. greene knop 

Hulpmlddel 
uitaanslag 

helen 
6.4 

- betonwerker 

Me e voet van de 
beta erker de 

aanslag d1 tslaan. 

Beschenning 
aanslag 

aanbrengen 
6.5 

- betonwerker 
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Voorbereidingshandleidlng voor het verdlchten van betonwanden met verdlchtingshulpmiddel 

Checklist voorbereiding. 

Aandachtspynten bjj yoorberejdjngen: 

0 - Bovenkant vlonder = bovenkant bekisting. 
Vlonder bestellen die aan de bovenkant van de bekisting gep/aatst kan worden. 

0 - lnsteekruimte trilnaald waarborgen in wapening I sparing. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Aan de vlechter aangeven waar de insteekpunten zitten, zodat de vlechter ruimte vrij kan Iaten. Bij hoge wapeningsconcentraties kan een 
PVC-buis In de wapening worden meegev/ochten. Diameter is 2 em grater dan de diameter van de trilnaald. Deze PVC buis wordt 
aangebracht op de p/aats waar de trilnaald wordt ingestoken en dient waterpas te worden gesteld. Na het v/echten kan de PVC buis 
worden verwijderd en is er een vrije doorgang in de wapening gecreeerd. Bij sparingen dient een buis in de sparing te worden 
aangebracht, zodat een doorgang ontstaat door de sparing heen. 

- Aanslagen hulpmiddel voor het sluiten van de bekisting aanbrengen. 

- Voor het sluiten van de bekisting het insteken van de trilnaald testen. 
Eventueel in de weg zittende obstakels verplaatsen. 

- Bestellen betonspecie met consistentieklasse S3 

Aanbrenqen aanslag: 

- Bepalen maatvoering in X-richting. 
Maat P = 185- (14 • D) 
Is maat P postitief (+)dan ligt hart insteekpunt achier de bekistingszijde 

Is maat P negatief (-) dan ligt hart insteekpunt voor de bekistingszijde 

- Bepalen maatvoerling in Y-richting. 

- Aanbrengen aanslag volgens handleiding op 
volgende bladzijde. 

In te yoeren gegevens jn PDA: insteekpunt 
van naald 

' 
invloedsgeb1ed 

:--·-· hart lnsteekpunt aanslag \, ., 
l " 185 -- -+ 

kist 
' 

kist 

1 
straal va 

,_,_-iriiQI reik 

- Voorafgaande aan de verdichting van een nieuwe wand 
dient de PDA van het hulpmiddel gereset te worden. 

l.v.m. het wissen van oude gegevens. 

TE KLEIN (tout) TE KLEIN (tout) GOED 

0 - !nsteekpunten invoeren. 
Na het plaatsen van de aanslagen op de bekisting, dient met de PDA de RF/D tags in de aans/ag 
genummerd te worden. Deze nummering dient opgeslagen te worden in de PDA. 
Op de aanslag het opgeslagen insteeknummer noteren, zodat controle mogelijk is tijdens de uitvoering. 

0 - De maat van de bekistingsdiepte dient te worden vastgesteld en te word<>n nnn<><>l<>n<>n 
in de PDA. 

Bekistingsdiepte = bekistingshoogte + maat R tot onderkant hulpmiddel + 25 mm 
(Maat R ligt, indien aanslag is aangebracht als omschreven, op 750 mm). 

" .. m._~ 
r--i 

I 

0 

0 

- Maximale onttrekkingssnelheid. 
Snelheid = 5 em/sec. 

- Maximale insteeksnelheid. 
Bij het maken van een proefwand dient de insteeksnelheid gemeten te worden. Het inbrengen kan gebeuren 
met het verdichtingshulpmiddel. De volgende punten dienen extra te worden uitgevoerd: 
- Er dient een laptop aan de PDA te worden gekoppeld. Met de laptop dienen de geleidingswie/en wrijvings/oos 
te worden ingesteld, zodat het insteken geheel handmatig kan gebeuren. Met de laptop kan de insteeksne/heid 
worden geregisteerd tijdens het handmatig inbrengen van de tri/naald. 
- lnbrengen moet gefilmd of objectief bekeken worden. lndien, bijvoorbeeld aan de hand van een video-opname, 
vastgesteld wordt dat de trilnaald tijdens het inbrengen niet scheef is gaan staan, dan kan de maximaal 

gemeten sne/heid a/s maximale insteeksne/heid worden aangehouden. 

Meetgegevens dienen bewaard te worden, zodat de gegevens in het veNolg van een /ijst afgelezen kunnen worden. 
Be/angrijk is om consistentiek/asse & zetmaat te noteren naast de insteeksnelheid. 

Voor aanyang werkzaamheden: 

0 - Stortploeg op de maximale storthoogte wijzen. 
Maximale storthoogte =de /engle van de trilnaald- 10 em. (grens ligt tussen de 300 en 500 mm). 

Afbeelding 80 Handleiding voor de uitvoerder dee/ 1. 
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Voorbereidingshandlelding voor het verdlchten van betonwanden met verdichtingshulpmlddel 

Aanbrengen aanslag 

houtenregel 
50x100mm 

,.-,_..,.~-, voorkant 50x100mm 

~~ 
H voorkant 

a r1~ bekislingsoppervlak 
.s B 
~ t~ 
11 H 

H 
rJ 

1: Houten regel (50x100 mm) vastschroeven op bekistingsschotten. 
2a: Maatvoering insteekplaatsen aanbrengen. 
Met potloodmarkering hart insteekpunt weer
geven. Maat Q door uitvoerder op te geven 

Voorkant houten regel = voorkant bekistingsoppervlak 

2b: Met potloodmarkering 
de zijkanten van de 

aanslag weergeven. Deze 
aan beida zijden van de 
hartlijn plaatsen. Maat = 

80mm vanaf hartlijn. 

Maatvoering in lengterichting van 
wand aanbrengen. Potloodmarkering 
op houten regal zetten. Maat P vanaf 
voorkant houtenregel door uitvoerder 

opte geven. 

3a: Positioneren aanslag. Hartlijri op aanslag in lijn 
brengen met hartlijn op houten regel. Zijkanten 

aanslag gelijk stellen met markeringen op 
houtenregel. 

4: Eventueel wapening 
wegknippen, indien 

3b: Aanslag vastschroeven. aanslag of hulpmiddel in 
aanraking gaat komen 

met de WlllrJAI'lllnn 

5: Waterpas stellen aanslag .ttA het nastelten van de bekisting. 

Afbeelding 81 Hand/eiding voor de uitvoerder dee/ 2. 
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Ter plaatse van de schroeven naar behoeven stelplaatjes 
aanbrengen totdat aanslag waterpas staat. 
Bevestigingsgaten met plakband afplakken. 
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Hand Ieiding voor het verdichten van betonwanden met verdichtingshulpmiddel 

Beschermingsbox (pijl A) met meetapparatuur dient op een veilige plek te worden gehangen waar deze bovendien niet in de weg staat. Met Pijl B wordt het beginpunt aangeduid d 
voor het insteken wordt ge~ruikt. Deze zit net boven de trilnaald op de slang. Pljl C geeft het hulpmiddel aan. Pijl D geeft de verschillende aanslagen aan. 

1 a: Bescherming aanslag 
opklappen met de voet. 

2c: Sluiten geleidingswiel, aandrukken 
tot mechanisme is geborgd. 

G 

paiiOidicllting 

accu e • 

lnoiHkpunl 

01 
• ...,., __ 

accu e • 

2d: Trilnaald omhoog halen tot het beginpunt (Z} de 
geleidingswielen raakt & er een signaal (G) wordt gegeven. 

- ___.. 
01 ...,., __ 
• paiiOidicllting 

accu e • 

4a: Wacht op het 
signaat van een goede 

verdichting. 

5c: Is Silang boven het begjnpunt bevu ild, dan slang 
rf5~b;:-; .NN;;a =:ei~n~de:b:~~~ ~idc;Orl schoonmaken met een doek. Bevuilde stuk N!fl 

3a: Na signaal slang handmatig 
inbrengen. Eventuele zand- / 

modder-resten van slang ve:gen 

3b: Nadat het hulpmiddel het lnbrengen 
ovemeemt, geen druk uitoefenen op 

slang, maar slang begeleiden. 

5a: Na signaal wordt slang omhoog gebracht door 
hulpmiddel. Slang vasthouden en geleiden. ~trek of 

druk uitoefenen! 

hulpmiddel, trilnaald door geleidewieltjes halen! Stortploeg waarschuwen 
n~~·nm~t,in onttrekken. dater te hoog is gestort. 

6a: Trilnaald uit hulpmiddel halen 
door geleidingswiel te openen. 

Alqemeen: Na het verdichten direct hulpmiddel, aanslag en trilnaald goed schoonmakenll Extra aandacht geven aan de geleid ingswielen, het 
openingsmechanisme van het geleidingswiel, de bevestigingsgaten & het scharnier van de aanslag!! 

Afbeelding 82 Handleiding voor de betonwerker. 
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10 Verantwoording 

Voorafgaande aan de conclusie en de aanbevelingen wordt eerst het antwerp van het 
verdichtingshulpmiddel geevalueerd, om aan te tonen dat aan de vooraf gestelde eisen is voldaan. In 
de conclusie wordt het behalen van het afstudeerdoel toegelicht. 

10.1 Evaluatie antwerp verdichtingshulpmiddel 

Voorafgaande aan de ontwerpfase is er een programma van eisen opgesteld waaraan het hulpmiddel 
moet voldoen. De eisen zijn: 
1. een goede verdichting dient aangegeven te worden; 
2. de trilnaald dient in de X-, Y-en Z-richting gesteld te worden; 
3. de trilnaald mag niet bewegen tijdens het verdichten; 
4. de insteek- I onttrekkingsnelheid dient gereguleerd te zijn; 
5. toepasbaarheid van de werkmethode in het huidige uitvoeringsproces; 
6. het gewicht van het hulpmiddel moet onder de ARBO grens van 23 kg blijven; 
Wenselijk aspect vanuit het uitvoeringstechnisch oogpunt: 
7. het verhogen van de benodigde tijd per insteekpunt beperken I voorkomen; 
Vanuit Heijmans is de volgende wens aangegeven: 
8. het verbeteren van de ARBO omstandigheden. 

Per eis zal worden aangegeven hoe dit is gerealiseerd: 
1. Een goede verdichting wordt bepaald door het vermogen van de trilnaald te meten, op basis van 

de meting wordt een signaal afgegeven op de PDA. 
2. Het verdichtingshulpmiddel stelt met de aanslag de trilnaald in de X- & Y-richting, de 

geleidingswielen waarborgen de positie. In de Z-richting wordt de trilnaald met de juiste snelheid 
op de goede diepte gebracht door de twee geleidingswielen, die een koppeling hebben met een 
aandrijfmotor. 

3. De positie wordt tijdens het verdichten geconsolideerd door middel van een vasthoudrem die 
gekoppeld is aan de as van de geleidewielen. Een antisliplaag op de geleidewielen zorgt dat de 
slang niet tussen de geleidewielen kan gaan glijden, bovendien is de trilnaaldslang tussen de 
wielen geklemd. De slang wordt daarnaast in een klem geplaatst, zodat deze niet kan draaien 
tijdens het verdichten. 

4. De insteek- en onttrekkingsnelheid wordt gereguleerd door een aandrijfmotor in het 
positioneringshulpmiddel. 

5. Het verdichtingshulpmiddel bestaat uit kleine en verplaatsbare componenten, waardoor de 
stortploeg niet wordt gehinderd tijdens het uitvoeringsproces. Bovendien is de aanslag op de 
bekisting bestand tegen betonspecie en is het verdichtingshulpmiddel toepasbaar onder 
sparingen en hoge wapeningsconcentraties. Net zoals bij de huidige methode, kan er door een 
betonwerker worden verdicht. 
Het hulpmiddel zelf is robuust uitgevoerd wat terugkomt in onder andere een dichte en stevige 
behuizing en voldoende ruimte om componenten voor een correcte reiniging. 

6. Het te tillen gewicht van het positioneringshulpmiddel en de trilnaald sam en ligt op 21,5 kg, onder 
de wettelijke 23 kg en vindt aileen plaats tijdens het verplaatsen van de trilnaald en het 
positioneringshulpmiddel naar het volgende insteekpunt. 

7. De tijdstoename die tijdens het proces optreedt door het positionerenen en gebruiken van het 
positioneringhulpmiddel is geminimaliseerd door de volgende punten toe te passen: 

• de insteek- en onttrekkingsnelheid wordt aileen ter plaatse van de stortlaag gereguleerd, tot 
de stortlaag kan de trilnaald met een hogere snelheid worden verplaatst dan in het huidige 
proces het geval is; 

• het aflezen van de PDA is zoveel mogelijk vereenvoudigd om de interpretatietijd zo kart 
mogelijk te houden; 
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• met de aanslag is een snelle positionering gewaarborgd. 
• met de handleiding wordt onjuist gebruik van het positioneringshulpmiddel verkomen. 

8. De ARBO omstandigheden verbeteren op enkele punten. Zo hoeft de betonwerker niet meer in 
gebogen houding te staan tijdens het verdichten van de wand. De betonwerker hoeft de trilnaald 
bovendien niet meer te tillen tijdens het verdichten. Daarnaast kan de betonwerker de trilnaald tijdens 
het verdichten loslaten, zodat de trilbelasting op zijn lichaam afneemt. 

Met de voorgaande uiteenzetting is aangetoond dat aan de gestelde eisen is voldaan. 

10.2 Conclusie 

Het doel van het afstudeerproject was om een werkmethode te ontwikkelen, waarmee door de betonwerker 
een rationale beslissing genomen kan worden tijdens het verdichtingsproces of de betonspecie goed is 
verdicht en of er overal is verdicht. 

Het meetbaar maken van een goede verdichting is onderzocht. Na onderzoek is op basis van de 
meetgegevens de conclusie getrokken dat met het vermogen en/of met de versnelling van de trilnaald een 
goede verdichting te meten is. Opgemerkt moet worden dat de betonwerker in dit onderzoek als 
uitgangspunt fungeerde. 
De vermogensmeter is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp, vanwege de eenvoud van de 
meetmethode. Opgemerkt is dat de trilnaald tijdens het verdichten niet in verticale en horizontals richting 
mag verplaatsen, om zo het verstoren van de meting te verkomen . 

Daarnaast is een werkmethoden ontworpen waarmee, met een verdichtingshulpmiddel, de trilnaald op de 
gewenste plaatsen kan worden gepositioneerd en waarbij de trilnaald niet beweegt tijdens het verdichten. 
Met dit hulpmiddel worden ook onervaren betonwerkers in staat geacht om op een juiste wijze te 
verdichten. Daarnaast geeft een handleiding voor de uitvoerder en de betonwerker een leidraad, waarmee 
het verdichten van een betonwand tot een goed einde kan worden gebracht. 

Aan de hand van de bovenstaande punten en de mechanisering van het verdichtingsproces is te 
verwachten dat de kans op fouten bij (onervaren) betonwerkers afneemt. Dit komt doordat het huidige 
aspect, waarbij de verdichting wordt bepaald aan de hand van gevoel en ervaring, uit het proces is 
gehaald. Met het hulpmiddel is een rationale keuze gewaarborgd bij het bepalen van de verdichting en is 
de positie van de trilnaald gewaarborgd. Hiermee kan gesteld worden dat het gestelde afstudeerdoel is 
behaald. 

10.3 Aanbevelinqen 

Na voltooien van dit afstudeerproject zijn er een drietal aanbevelingen te maken, namelijk: 

1. In het onderzoek is met enkele metingen en een beredenering een indicatie gegeven dat het vermogen 
een parameter kan zijn om een goede verdichting mee te meten. Aanbevolen is om een 
vermogensmeter te bouwen waarmee het moment geregisteerd kan worden waarop de grafiek 
constant gaat lopen. Vervolgens zouden enkele proefmonsters genomen moeten worden van de 
verharde betonspecie die met het instrument is verdicht, om zodoende definitief aan te tonen dat een 
goede verdichting te meten is met het vermogen. 

2. Doordat de tijd voor het afstudeertraject het niet toeliet om het hulpmiddel te produceren en te testen, 
is aan te bevelen om een werktuigbouwkundige het ontwerp te Iaten optimaliseren om zo tot een 
optimaallichtgewicht hulpmiddel te komen. De optimalisatie kan gevolgd worden door de bouw en het 
beproeven van het apparaat. 

3. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat het hulpmiddel een stap is in de richting van een vlekkeloos 
verdichtingsproces. Aandacht dient er ook te blijven voor andere onderdelen, zoals een goed ontwerp 
van de wapening, een correct stortplan, etc. Deze punten verdienen ook extra aandacht, omdat een 
goede verdichting niet van een punt afhankelijk is. 
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Bijlage A, Taakstellingen en onderzoeksvragen. 

Taakstelling Onderzoeksvraag 

1. ln-.entariseren welke fysieke 1.1. Hoe gedraagt de betonspecie zich tijdens het -.erdichtingsproces? 
eigenschappen en -.erschijnselen er in de 1.2. Welke fysieke eigenschappen -.eranderen er in de betonspecie 
betonspecie tijdens het -.erdichten tijdens het ~rdichtingsproces door de mate van ~rdichting? 
-.eranderen, die samenhangen met de 

1.3. Welke ~rschijnselen ~randeren er in de betonspecie tijdens het 
mate van ~rdichting 

~rdichtingsproces door de mate van -.erdichting? 

1.4. Welke fysieke eigenschappen en/of -.erschijnselen kunnen van 
belang zijn bij het bepalen van een goede ~rdichting? 

2. Onderzoeken met welke meetmethoden 2.1. Welke meetmethoden zijn er mogelijk om de ~randerende fysieke 
de fysieke eigenschappen en eigenschappen te meten? 
~rschijnselen gemeten kunnen worden. 2.2. Welke meetmethoden zijn er mogelijk om de ~rschijnselen te 

meten? 

3. Onderzoeken op welke manieren de 3.1. Wat zijn de rand\Uorwaarden aan de insteekpositie I insteekdiepte 
positie van de trilnaald kan worden van de trilnaald? 
vastgesteld. 3.2. Op welke manieren kan de insteekplaats van de trilnaald worden 

bepaald? 

3.3. Op welke manieren kan de insteekdiepte van de trilnaald worden 
bepaald? 

4. ln-.entariseren aan welke rand\Uorwaarden 4.1. Wat is de definitie van een goede ~rdichting? 
de ~rdichting moeten \Uidoen. 4.2. Waar ligt de grens van een goede ~rdichting? 

4.3. Op welke manieren kan de werkingsfeer worden bepaald? 

5. Bepalen & testen meetmethode \Uor de 5.1. Welke eisen worden er aan de meetmethode gesteld? 
werkmethode. 5.2. Hoe worden de meetmethoden gewaardeerd? 

5.3. Welke meetmethode heeft de eerste \UOrkeur en komt in 

5.4. Wat moet duidelijk worden uit de test? 

5.5. Hoe wordt de test uitge\Uerd? 

5.6. Wat is de uitkomst van de test? 

6. Bepalen van het programma van eisen 6.1 . Welke eisen worden er aan de werkmethode gesteld? 
\UOr de werkmethode. 6.2. Welke wensen worden er aan de werkmethode gesteld? 

7. Ontwerpen van de nieuwe werkmethode \Uor het ~rdichten van betonwanden. 

7.1 Ontwerpen van de positioneerwijze van de 7.1.1 Aan welke eisen & kenmerken moet de positioneerwijze \Uidoen? 
trilnaald. 7.1.2 Uit welke functies bestaat de positioneerwijze? 

7.1.3 Welke altematie\len zijn er om de functies van de positioneerwijze 
in te wllen? 

7.1.4 Wat is het definitie~ antwerp van de positioneerwijze? 
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7.2 Ontwerpen van de signaleringswijze \Oor 7.2.1 Aan welke eisen & kenmerken moet de signaleringswijze \Oidoe 
de -.erdichting en de positionering. 7.2.2 Uit welke functies bestaat de signaleringswijze? 

7.2.3 Welke alternatie-.en zijn er om de functies van de signaleringswi. 
in te wllen? 

7.2.4 Wat is het definitie-.e antwerp van de signaleringswijze? 

7.3 Combineren van het antwerp van de 7.2.1 Aan welke eisen & kenmerken moet de definitie-.e werkmethode 
positioneerwijze en de signaleringswijze \Oidoen die nog niet zijn meegenomen in ontwerp\1'"aag 7.1 en 7. 
tot een werkmethode 7.2.2 Hoe ziet het definitie-.e hulpmiddel eruit? 

7.2.3 Uit welke handelingen bestaat de nieuwe werkmethode? 

7.2.4 Wat is het definitie-.e antwerp van de werkmethode? 

8. .lmplementeren van de nieuwe 8.1. Welke eisen stelt de nieuwe werkmethode aan het 
werkmethode in het huidige uit\Oeringsproces? 
uit\Oeri ngs proces . 8.2 Welke handelingen moeten er plaats~nden in het 

\OOrbereidingsproces en welke tijdens het uit\Oeringsproces? Er 
wanneer? 

8.3 Wie moet de handelingen uit\Oeren? 

8.4 Wat moet deze persoon doen? En waar moet op gelet worden? 

8.5 Wat is de handleiding \Oor de nieuwe werkwijze? 
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Bijlage B. Veranderende eigenschappen trilnaald tijdens de verdichting. 

De trilnaald veroorzaakt trillingsgolven in de betonspecie. S. Popovics l 
(Popovics, 1973) heeft gerapporteert hoe deze trillingen natuurkundig 
beschreven kunnen worden. De golf die door het excentisch gewicht van 
de trilnaald wordt geproduceerd kan gezien worden als een sinusidale golf 
(zie afbeelding 1 ), met de vergelijking: 

y = a * sin (2 * 1t * f * t) 
Afbeelding 1 Sinusidale trilling (Popovics, 

y = beweging (mm) 
a = amplitude (mm) 

f = frequentie (Hz) 
t = tijd (sec) 

De snelheid van de beweging is te definieren als: 

y = 2 * 1t * f * a * cos (2 * 1t * f * t) 
Waarbij de maxi male snelheid v0 = 2 * 1t * f * a , in (mm/sec). 

De versnelling van de golf is als volgt te definieren: 

y = 4 * n2 * f * a * sin (2 * 1t * f * t) 
Waarbij de maxi male versnelling Ao = 4 * n2 * f * a , in (mm/sec\ 

versnet.-.g ontstaal in de ap en neer 
gaande beweglng van de btnaald. 
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hand van de amplitude en de frequentie, waardoor er een directe relatie 
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Afbeelding 2. Principe van versnelling bij een 

MPa 

7000 

11000 40 

5000 
30 

4000 

3000 20 

,. ••• 8000 vlmln 133 Hz 
.,. ... - 5000 -·- 83 Hz 

-··· 3000 -•- 50 Hz 
- 1500 -•- 26Hz 

11 -
l~ =!-~b;r.Q_:;IW·~-l!2._$_~ ... .!-..Lj__j__j__ 

. • ..A. .. L . ..J~;; 

1000 

I I ID If' · : 
10 

i i i : .L +---'--+-+-·-- -w-•/•r-o.:·~-;-' ---+---,,_'_ . 

, • ! wlc,•O.~ . wlc:O.~ ... ou 

2000 

0 
O 0 2g 4g 6g 8g 10g 2g 4g 6g Bg 10g 2g 4g 6g Bg lOg 

De frequentie van de trilnaald wordt bepaald door de 
rotatiesnelheid van het excentrisch gewicht. De 
amplitude daarentegen wordt bepaald door het 
excentrisch moment dat het gewicht produceert, maar 
ook van het lichaam waarin de trilnaald zich begeeft. 
Dit lichaam zorgt voor wrijving en beperkt de trilnaald 
tot bewegen, waardoor de amplitude wordt verkleind. 
De versnelling ontstaat door de beweging van de 
trilnaald. Op het moment dat de maximale amplitude 
is bereikt en de trilnaald de tegenovergestelde Acceleration of table 

richting in wil bewegen, ontstaat er een versnelling 
die op de helft van de weg weer overgaat in 

Afbeelding 3 Samenhang tussen de druksterkte en de versnelling 
tijdens het verdichten. (AC/, 2008) 

vertraging. Zie afbeelding 2 voor een visuele weergave van het 
bovenstaande. 
De effectiviteit van het verdichten wordt vooral bepaald door de 
versnelling van de trilnaald. In afbeelding 3 is te zien dat de versnelling 
ongeveer lineair oploopt tussen 1g en 4g (9,8 en 39,2 m/s2

) en varieert 
afhankelijk de consistentie van de betonspecie. Een verhoging van de 
versnelling hierna heeft weinig effect op de verdichting. De frequentie 
en amplitude zijn ook nog van invloed op de verdichting, zie afbeelding 
3. 
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Als het excentrisch moment constant beweegt, maar het te vibreren 
lichaam neemt toe in dichtheid, zal de amplitude worden gereduceerd 
door de demping van het lichaam. Dit is bijvoorbeeld op te merken als 
de trilnaald vanuit de open Iucht in de betonspecie wordt gestoken. De 
amplitude zal dan tot ongeveer 70 a 75% afnemen, zie afbeelding 4. 

Afbeelding 4 Samenhang tussen werkingsfeer 
en amplitude. (ACI, 2008) 
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Rapportage onderzoeksfase 

Volgens dhr. Hover (Hover, 2001) is deze overgang ook met 
het oor waar te nemen door het veranderen van het geluid 
dat de trilnaald maakt. T evens wordt er gesteld dat het 
vloeibaar worden van de betonspecie ook te horen is aan 

I 
de trilnaald, wat een goede indicator zou kunnen zijn voor 
de betonwerker. 

Po 5l:i~;e PJ;~~:~fo~ . dUring ¥ibration l _____ ___ _________ j_ 

Bergstrom heeft in zijn onderzoek1 (1949) Iaten zien hoe de 
trillingen zich in de betonspecie gedragen van de 

Afbeelding 5. Transmissie door vibraties van de rustfase tot 
de v/oeibare fase. (Bergstrom & Linderhols, 1949) 

rusttoestand tot de vloeibare fase. 
Schematische weergave hiervan is 
weergegeven in afbeelding 5. Te zien is een 
gelijkmatige opbouw van de trillingen in de 
betonspecie en dat naarmate de tijd vorderd 
de trilling constanter wordt. 

De snelheid van de trillingsgolven zijn ook 
onderzocht (Halken 1977)4

. Hieruit bleek 
dat de golfsnelheid tijdens het eerste 
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stadium van de verdichting ongeveer 45 m/s 
te bedragen en tussen de periode van 1 tot 
2 minuten werd een golfsnelheid van 60 a 
250 m/s gemeten. 
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voortbewegen, worden door de betonspecie 
gedempt. Deze demping is in het begin, als 
de betonspecie nog niet vloeibaar is, sterk 
aanwezig. Als de betonspecie vloeibaar 
wordt, kunnen de golven makkelijker door 
de betonspecie bewegen. De mate van 
demping is bepalend voor de werkingsfeer. 
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Afbeeldina 6 Samenhana tussen freauentie. amplitude en de werkinasfeer. (ACI. 

Daarnaast is de frequentie en amplitude ook belangrijk voor de 
werkingsfeer van een trilnaald. Afbeelding 6 laat zien dat een 
frequentie van 12.000 Hz de grootste werkingsfeer geeft en dat een 
grotere amplitude ook effect heeft op de grootte van de werkingsfeer. 
Een ander aspect tijdens verdichten waar ook rekening mee 
gehouden dient te worden is de reflectie van de trillingsgolven door 
bijv. de bekisting. Deze reflectie kan het verdichtingsproces 
versnellen. 

De energietransmissie naar de betonspecie toe is ook een 
belangrijke parameter. De energietransmissie kan worden berekend 

(Kirkham & White, 1962)4
, maar de energie die de 

betonspecie nodig heeft voor een goede verdichting is niet te 
berekenen. 

. 

) 0 

30 Onderzoek (Saul, 1959) heeft Iaten zien wat het 
energieverbruik is van een trilnaald tijdens het inbrengen, zie 
afbeelding 7. Daarnaast heeft hij een relatie gelegd tussen 
de toename van de werkingsfeer en de afname in het 
energieverbruik. Ander onderzoek (Venkatramiah, 1951) 
heeft ook de energietoevoer gemeten tijdens het verdichten 

, II 

1 
(ACI, 2008) 
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Afbeelding 8 Energietoevoer tijdens het verdichten. (0/ateju, 
1973) 
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om de fasen overgangen te bepalen, zie afbeelding 8. Hij geeft in zijn grafiek ook een complete 
verdichting aan om het einde van de fasen aan te duiden. Merk op dat de twee grafieken verschillen, 
onduidelijk is hoe dit komt en of dit bij aile betonspecies is te meten. 
In een patent (Kunze, Sick, & Graul, 1999) is een verwijzing gevonden naar een ander patent waarbij 
het energieverbruik van de trilnaald motor zou zijn gemeten voor het bepalen van een goede 
verdichting. Dit patent is echter niet meer gevonden, net als een dergelijke trilnaald. 

Tijdens het verdichten heeft de trilnaald koeling 
nodig doordat de trilnaald warm wordt. Deze 
koeling krijgt de trilnaald voornamelijk door de 
warmte af te geven aan de betonspecie 
(Popovics, 1973). 
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trilnaaldtemperatuur op en na het eruithalen loopt 
de temperatuur terug, maar niet tot het 
oorspronkelijke punt. Bij langdurig gebruik zal de 
trilnaald langzaam steeds warmer worden. 
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l 3.5 4.5 In het onderzoek werd als hypothese gesteld dat 
de mate van verdichting meetbaar zou kunnen zijn 
door de warmte in de werkingsfeer te meten. Het 
onderzoek heeft Iaten zien dat de werkingsfeer 

Afbeelding 9 Metingen aan een trilnaald die vast gezet is in een houten 
plank. (Burlingame, 2004) 

12 

11 

10 

zowel in diepte als in de breedte niet gelijkmatig opwarmt. 
Daarnaast schommelt de temperatuur van de betonspecie, 
omdat de materialen (zand, grind, cement) een andere 
temperatuur hebben bij het aanmaken en doordat de specie 
in de betonmixer niet gelijkmatig opwarmt. CD 

9 F~ in A!nil'i're (mm 

c 8 A 8,000 0.063 (T.6') 
In zijn onderzoek heeft Burlingame (Burlingame, 2004) ook 
de trilnaald onderzocht. Met een acceleratiemeter heeft hij 
de amplitude, frequentie en de versnelling geregisteerd (zie 
afbeelding 9) van een trilnaald die was vastgezet in een 
houten plank. Te zien is dat de frequentie, amplitude en 
versnelling veranderen als er veel wrijving ontstaat op de 
trilnaald. Opgemerkt moet worden dat de trilnaald uit de 
houten plank is gebroken. 
De proef laat zien dat de amplitude, frequentie en versnelling 
veranderen bij een andere weerstand op de trilnaald. 
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Afbeelding 10 Afname van amplitude, frequentie en 
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De demping is door L' Hermite and Tournon (1948) versnelling naargelang de afstand tot de trilnaald. (ACI, 2008) 

onderzocht. Daarbij hebben ze vastgesteld dat zowel de 
versnelling, de frequentie en de amplitude afnemen als de afstand tot de trilnaald toeneemt. Zie 
afbeelding 10 voor een visualisatie hiervan. 
De ISO standaard heeft een meetmethode ontwikkeld met versnellingsmeters op een vastgestelde 
afstand van de trilnaald. De waarde van 2g moet overschreden worden om de betreffende 
versnellingsmeter tot de werkingsfeer te mogen rekenen. 
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Bijlage C. Mogeliike meetmethoden verdichten. 

1.1. Meetmethoden luchtgehalte en dichtheid 

1. 1. 1. Elektrische weerstand. 

Voor de betonnen wegenbouw is een meetinstrument 
ontwikkeld, waarmee op basis van de elektrische 
weerstand de maten van verdichting gedurende het 
verdichtingsproces wordt gemeten. Bij de 
betonnenwegenbouw maakt men gebruik van 
zogenaamde 'slipform pavers' waarmee de wegen worden 
aangelegd. De trilnaalden zitten vast op deze machine. 

In het onderzoek2 is onderzocht of de weerstand van 
wisselstroom (alternating current, AC) in betonspecie de 
mate van verdichting kon weergeven. Met een zogenaamde 
automatische AlB meting is de elektrische weerstand 
zichtbaar gemaakt gedurende het hele proces. In afbeelding 
11 is een grafiek te zien met daarin de elektrische weerstand 
ten opzichte van de verdichtingsduur. Rand de 12 a 13 sec. 
is een Iichte knik in de lijn te zien die duidt op een voltooide 
verdichting van de betonspecie. Volgens het onderzoek duidt 
deze knik erop dat de ingesloten Iucht is verdreven en de 
meegevoerde Iucht in de betonspecie wordt verdreven. De 
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Afbeelding 11 Elektrische weerstand tijdens verdichting van 
betonspecie (Alexander, 1997) 

c. 
IU balance 

gebruikte proefopstelling is te zien in afbeelding 12. c~ 

De sonde voor de meting bestaat uit twee dunne meta len Afbeelding 12 De opstelling die Alexander heeft gebruikt 

staven. Een kleine diameter is gewenst om cavitatie random om de weerstand te meten. R staat voor weerstand en c 
de staven te verkomen. voor een condensator. Een RC circuit wordt gebruikt om 

De sonden zijn ter plaatse van het betonoppervlak de weerstand te meten (Alexander, 1997) 

ge"isoleerd. lsolatie aan het betonoppervlak is nodig, omdat het watervliesje die daar ontstaat een 
betere geleider is dan de betonspecie. In het onderzoek wordt ook opgemerkt dat de trilnaald van de 
'slipform paver' de elektrische weerstand tussen de twee staven doorkruist en dat het isoleren van de 
trilnaald een gunstig effect heeft op de meting. Plaatselijk zou ook het isoleren van de stalen wanden 
van de 'slipform paver' nodig zijn. 
Tijdens zijn onderzoek is aangetoond dat de weerstand en het luchtgehalte een lineaire relatie 
hebben met elkaar. Daarnaast is tijdens de proeven vast komen te staan dat de elektrische 
weerstand van betonspecies, met o.a. verschillende w/c factoren, tussen de 30 en 400 ohm ligt. Bij 
niet aardvochtige species zou het meten van de elektrische weerstand dus ook mogelijk moeten zijn. 

Doordat het onderzoek het niet toeliet om het meetsysteem op een 'slipform paver' in de praktijk toe 
te passen, dient hier verder onderzoek naar te gebeuren. Volgens het onderzoek heeft het systeem 
de potentia om als kwaliteitcontrolemiddel te dienen. 
Er is in het onderzoek ook opgemerkt dat het mogelijk is om de weerstand in ohms om te rekenen in 
een percentage Iucht. Dit is een complexe berekening en is benodigd bij betonspecies zonder 
meegevoerde Iucht. 

Onduidelijk is of de meetmethode ook toepasbaar is bij betonwanden en of er een goede verdichting 
kan worden gemeten. mede doordat er andere betonspecie wordt gebruikt dan in de betonnen 
wegenbouw en doordat er veel wapening in de wand kan zitten. 
Daarnaast moet worden gekeken of de sonden toepasbaar is bij betonwanden, omdat deze constant 
uit de betonspecie moet worden gehaald. 

2 
(Alexander, 1997), (Alexander, Haskins, Sari, Soroushian, & Hsu, 1997) 
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1.1.2. Lichtreflectie. 

Sensor 

Onderzoek door Ansari3 heeft het mogelijk gemaakt 
om het luchtgehalte in de betonspecie met behulp van 
glasvezeltechnologie te meten. Aanleiding voor het 
onderzoek was dat huidige luchtgehaltemeters, zoals 
de drukmethode en verdringingsmethode, tijdrovende 
analyses zijn die niet bruikbaar zijn na het verdichten. 
Bij het uitvoeren van betonnen wegen zijn analyses 
gewenst voor het bepalen van de kwaliteit. Een snelle 
analyse zou aanpassingen tijdens de uitvoering 
mogelijk maken. 

;r;.~?j-j;i~} ::f$\'.t;~;t;.'i,~::~:::=~te 
f~!SJ~1lt5.it;t~~~~ 

Afbeelding 13 Principe van de basis componenten van het 
meetinstrument (Ansari & Chen, 1991) (AID= analog-to-digital) 

In afbeelding 13 is een indruk te krijgen van het 
meetinstrument dat Ansari heeft ontwikkeld. Het geeft 
aan hoe het meetinstrument eruit ziet op basis van de 
componenten. 

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

~~--~~~----~~~--~--~_r 

Met behulp van een sensor is de reflecterende 
lichtintensiteit gemeten. De sensor bestaat uit twee 
delen, namelijk een 'coupler' ofwel een 
koppelingscomponent en een 'sensor' ofwel de sonde, 
zie afbeelding 13. De sonde is het uiteinde van de 
glasvezel die het Iicht uitstraalt en weer ontvangt. De 
'coupler' meet de uitgaande en ingekomen lichtintensiteit 

2 3 4 6 6 7 8 9 10 
en geeft die door a an het systeem. aampling duration (S.C) 

De sonde bestaat zoals gezegd uit het uiteinde van de Afbeelding 14 Resultaten luchtgehalte meting (lijn met grote 

glasvezel. Doordat glasvezel erg breekbaar is, is er a an variatie) met Iucht meting (bovenste lijn) en cementpasta meting 

het uiteinde van de glasvezel een RVS stalen conus fonderste liin! fAnsari & Chen. 1991! 

bevestigd waar aileen het puntje van de glasvezel doorheen steekt. Deze conus moet ervoor zorgen 
dat de glasvezel niet afbreekt tijdens de bewegingen in de betonspecie. 
De metingen baseren zich op het verschil tussen Iucht (N=1,0003) en cementpasta (N=1,25), waar N 
de refractieve-index (brekingsindex) van de reflectie is. Om de reflectie te meten moet de sensor voor 
een peri ode van 10 seconden in het betonoppervlak worden gehouden, tijdens de 10 seconden wordt 
de sensor door het betonoppervlak bewogen. 
De metingen van het luchtgehalte is niet voldoende om een uitspraak te doen over de mate van 
verdichting in de betonspecie. Om dit te kunnen doen moet er ook een meting worden uitgevoerd in 
de open Iucht en van de cementpasta. Deze drie gegevens worden met elkaar vergeleken in een 
grafiek zoals in afbeelding 14. te zien is. De meting van het luchtgehalte in de betonspecie moet eerst 
worden gefilterd voordat deze vergeleken wordt met de waarden van Iucht en cementpasta. Dit komt 
omdat de refractieve-index afhankelijk is van de uniformiteit van de betonspecie. Gefilterde data 
beschrijven de correspondentie tussen de basislijn van cementpasta en de variatie van de refractieve
index in het beton. 

3 
(Ansari & Chen, 1991 ), (Ansari, 1991) 
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1. 1.3. Geluidreflectie. 

ttSl:illl"Cfl~ tl l"f'la,· 
(A·SCllll) 

pulscr' 
r.:cch·cr 

cahling 
Met behulp van een ultrasoon meetsysteem kan er met geluid 
worden gemeten. Door een detector wordt de reflectie van een 
uitgezonden ultrasonische golf gemeten. Verschillen die tussen 
uitzenden en ontvangen ontstaan worden geregistreerd 
waardoor o.a. de dichtheid van het monster kan worden 
bepaald. Het principe van een ultrasonisch meetsysteem is 
weergegeven in afbeelding 15. 

<'ltbli!l)l rccci\'intz, tnmMiuccr 

In een rapport van Alexander4 is opgemerkt dat ultrasoon nog 
geen beproefde methode is voor het meten tijdens het 
verdichtingsproces. 
Ultrasoon wordt vooral toegepast bij verhard beton en indien het 

transmiuin~ 

tran5duc~r 

flow 

Afbeelding 15 Principe van een u/trasonisch 
meetsysteem (Song & Schmerr, 2007) 

wordt toegepast bij betonspecie is dit pas een paar uur na het verdichten, omdat het signaal daarvoor 
niet is op te vangen. De onderzoeken op betonspecie worden dus uitgevoerd als de betonspecie in 
rusttoestand verkeerd. 
Alexander heeft beredeneerd of een ultrasonische meetmethode geschikt is om de betonspecie 
tijdens de verdichtingperiode te meten. Als uitgangspunt heeft hij genomen dat er indicaties zijn dat 
de afname van het luchtgehalte een verhoging van de voortplantingssnelheid zou hebben van de 
weerkaatsende geluidsgolf. Hij beredeneerde dat als tapwater een frequentie heeft van 9600Hz en 
betonspecie een frequentie heeft van 400Hz, dat de voortplantingssnelheid van betonspecie 1/24 zou 
zijn van dat van water, omdat de voortplantingssnelheid van de frequentie afhangt. Gegeven dat 
water een voortplantingssnelheid heeft van 5000 ft/sec (1524 m/s), dan zou betonspecie een 
voortplantingssnelheid hebben van 208ft/sec (63,3m/s). Hij verwacht dat het gedrag van de 
voortplantingssnelheid zich hetzelfde gedraagt, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. 
Alexander ziet als grootste voordeel de accurate meting van een ultrasonisch meetsysteem. Het 
nadeel dat hij ziet is dat de voortplantingssnelheid afhankelijk is van de variabelen, zoals 
mengselsamenstelling, de hydratatiegraad, etc. AI stelt hij dat deze variabelen constant zijn tijdens 
het verdichtingsproces. 

Met ultrasoon zijn in een later stadium meer onderzoeken gedaan vooral op het gebied van beton 
zettingen na het verdichten. Zo is onderzocht (Magarit, et al, 1996) of er met een ultrasonische 
interferometer de mate van verdichting kon worden vastgesteld. Deze speciale meter werd gebruikt, 
omdat metingen met de gangbare impuls-echo geen betonspecie eigenschappen kan karakteriseren. 
Tijdens het onderzoek bleken niet aile metingen accuraat te zijn, doordat de detectors de echo's niet 
altijd konden observeren of doordat verstoringen verliezen in de voorplantingssnelheid veroorzaakten. 
In het onderzoek is er getest op verharde betonblokjes en op betonspecie in plexiglas mallen. 
Conclusie van het onderzoek is dat de pulssnelheid wei te meten was, maar dat de metingen pas 
accuraat zijn 12uur na het mixen van de betonspecie. In de periode voorafgaand aan de 12uur 
varieert de ontwikkeling van de cementpasta te veel waardoor metingen niet betrouwbaar zijn. De 
onderzoeksresultaten suggereren wei dat het luchtgehalte de ultrasonische golven op een manier 
be"invloeden, die opgemerkt kan worden door de meetapperatuur. 

Er is geen literatuur gevonden waarbij er met ultrasoon tijdens het verdichten is gemeten. De 
suggestie van Axelander is in tegenspraak met andere onderzoeken. Het is dus niet met zekerheid te 
stellen of het meten van de verdichting succesvol zal zijn met ultrasoon. 

4 
(Alexander, 1992} 
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1. 1.4. Radiologische weerstand. 5 

Radiologisch onderzoek is een van de weinige niet destructieve 
onderzoeksmethoden waarbij een monster inwendig bekeken kan 
worden en de enige methode waarbij aile materialen onderzocht 
kunnen worden. Bij radiologische metingen wordt een 
elektromagnetische straling uitgezonden die 100 tot 100.000 keer 
meer energie bevat dan zichtbaar Iicht. Materialen kunnen de 
radiologische straling absorberen, zoals dat bij Iicht gebeurt. Maar 
doordat de straling krachtiger is dan Iicht gaat het door materialen 
heen, zodat er een contrast kan worden vastgelegd of kan worden 
gemeten. Het principe van een radiologische meting is weergegeven in 
afbeelding16. 

Afbeelding 16 Principe van een radiologische meting 
(Shull, 2002) 

In 1981 is er onderzoek6 verricht om meer centrale te krijgen over het verdichten van 
beton. Met een nucleaire oppervlaktemeter (Troxler 3411, zie afbeelding 17) is het 
dichtheid van de betonspecie bepaald. De waarde moest hierbij op minimaal 98% 
van de ontwerpwaarde liggen (min. 2% luchtgehalte). Onderzoek is uitgevoerd direct 
na de verdichting. Ondanks dat de meting vaak boven de 98% zaten bleken er bij 
proefboringen tach grotere luchtbellen dan 1 mm in te zitten en bleek het 
absorptievermogen hager dan verwacht mocht worden. Grindnesten zijn met dit 
systeem op te sporen en te onderscheiden. Het systeem is tot een diepte van 
150mm betrouwbaar. 

Een ander onderzoek met radioactieve straling is het onderzoek7 naar het 
watercement gehalte van betonspecie na de verdichting. Met dit onderzoek zijn met 
een water- en een cementsonden metingen verricht om de watercementfactor te 
achterhalen. Deze sonden (zie afbeelding 18) zijn gevoelig voor calcium (cement) en 
waterstof (water), waardoor de soortelijke massa van de twee stoffen te bepalen is, 
met een verandering van maximaal 0,03 in de W/C factor. Deze sonde is in de 
betonspecie gestoken na het verdichten. Dit onderzoek heeft zich niet gericht op 
Iucht, maar er kan afgevraagd worden of er een luchtsonde is te ontwikkelen. Een 
dergelijk onderzoek is niet gevonden. 

In 2000 is er een onderzoek (Petrou, Harries, Gadala-Maria, & Kolli, 2000) 
geweest naar het gedrag van het aggregaat in de betonspecie. In dit onderzoek is 
er een proefbak gevuld met betonspecie en met een scintillatie camera 
gefotografeerd. Hiermee is om de 0,5 seconde een foto genomen van de 
betonspecie tijdens het verdichten (zie afbeelding19). Hiermee is in beeld 
gebracht hoe de aggregaten zakken tijden het verdichtingsproces. Dit is 
inzichtelijk gemaakt door metalen bolletjes op het betonoppervlak te leggen en 
vervolgens te kijken (op de foto's) hoe zein het beton wegzakken. 

Er is geen onderzoek gevonden waarbij radiologisch onderzoek tijdens het 
verdichten is gebruikt. Opgemerkt moet worden dater met radiologisch onderzoek 

Afbeelding 17 Nuc/eaire 
oppervlakte meter, Troxler 3411 
ff17l.tifrlirirn 10.Q1) 

Afbeelding 18 Nucleaire sonde 
in verse betonspecie. (Whiting 
& Nagi, 1999) 

Afbeelding 19 Meting met een 
scintillatie camera (Petrou, Harries, 
Gada/a-Maria, & Kolli, 2000) 

getest wordt op betonspecie in rusttoestand, of dat er momentopnamen worden gemaakt in de vorm van 
foto's tijdens het verdichten. Er is geen onderzoek gevonden waarbij er continu tijdens het verdichten is 
gemeten. Er is steeds sprake van een momentopname, al dan niet achter elkaar. 
Nadeel van radiologisch onderzoek is dat er op de veiligheid van de gebruiker gelet moet worden, zodat 
deze persoon niet blootgesteld wordt aan radioactieve straling. 

5 
(Shull, 2002) 

6 
(Ozyildirim, 1981) 

7 
(Whiting & Nagi, 1999) 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.2. Meetmethoden voor de verschijnselen gerelateerd aan het luchtgehalte I de dichtheid. 

1. 2. 1. Luchtbe/vorming a an het betonoppervlak. 
Er is veel onderzoek gedaan naar het gedrag van luchtbellen in water, qua druk op de luchtbel, 
snelheid, vorm, etc. Echter een specifiek meetapparaat om luchtbelvorming aan het oppervlak te 
meten is niet gevonden. Dit geldt ook als het gaat om luchtbelvorming bij betonspecie. 

1.2.1.1. Meten van de /uchtbel druk. 
Met behulp van een piezo-elektrische druksensor is 
het mogelijk om drukverschillen op te meten. Deze 
sensor meet drukspanningen die het oppervlak van 
de sensor vervormen, zie afbeelding 20. 
lndien het oppervlak van de sensor voldoende groat 
is, zou het mogelijk moeten zijn dat de sensor 
voldoende luchtbellen kan opvangen om een 

Sen.o; ina element and tranidudng element 
(Pie<oelectric M•mbnne) ®

Ehlctrodo!. 

z 
z 
/. ., 

Piezoelectric ma,.rial {PVDF) 

Afbeelding 20 Principe van een piezo elektrische druksensor 
representatieve meting uit te voeren. De sensor zou (Ventelino & Reghu, 2011). Spanningsverschillen ontstaan door 

op het oppervlak geplaatst kunnen worden, maar ook veNorming in de twee meta/en Jagen van het membaam. 

in de betonspecie voor het meten van de luchtbellen. Hierdoor vindt er verandering plaats in de elektrische 

Een mogelijk probleem dat nader bekeken dient te geleibaarheid van het piezo-elektrisch materiaal en is de druk te 

worden is dat trillingsgolven door het verdichten mogelijk ook een druk uitoefenen op het oppervlak. 
Deze zouden uit de meting gefilterd moeten worden. Daarnaast moet de sensor ook de betonspecie 
onder sparingen kunnen bereiken en moet het tijdens de inklinking meezakken met het 
betonoppervlak. Een ander punt waarop gelet moet worden is dat de sensor stabiel op het 
betonoppervlak ligt en niet gaat meebewegen met de betonspecie. Bovendien is het de vraag of de 
betonspecie naar verloop van tijd het meet oppervalk aantast, doordat er een hard laagje wordt 
gevormd op het oppervlak. 

1.2.1.2. Bewegingen betonopperv/ak vastleggen. 8 

Met een geavanceerde optische camera, zogenoemde laser vibrometer, is het 
mogelijk om deformaties te meten met een 3D bewegingsanalyse. Hiermee 
kunnen complexe bewegingen worden vastgelegd. Een andere mogelijkheid is om 
een 3D vervormingsanalyse te maken, waarbij bijvoorbeeld 
oppervlaktespanningen te meten zijn. Op afbeelding 21 is een voorbeeld van een 
dergelijke weergave te zien. 
Met dergelijke meetinstrumenten zou het mogelijk moeten zijn om de 
oppervlaktespanningen die de luchtbellen veroorzaken op het oppervlak in kaart te 
brengen. Daarbij zouden de constante spanningen, veroorzaakt door de 
trillingsgolven in de betonspecie, uit de meetgegevens gefilterd dienen te worden. 
De meetgegevens zouden in de vorm van beelden kunnen worden weergegeven 
waarmee duidelijk wordt waar de spanningen zich bevinden op het oppervlak. 
Hiermee zou ook constant bijgehouden kunnen worden hoe de werkingsfeer zich 
ontwikkeld. 

Afbeelding 21 Voorbeelden 
van veNormingsanalyses 
(GOM, 2011) 

Het is bij optische meetinstrumenten belangrijk dat het te meten object duidelijk zichtbaar is voor de 
optische camera. lndien er obstakels in de weg zitten zullen ze de meting negatief be"invloeden. Er 
dient dus rekening gehouden te worden met een goede positionering van de camera. 
Daarnaast is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan hoe de spanningen aan het oppervlak zich 
verhouden tot de mate van verdichting en wanneer gezegd kan worden dat er een goede mate van 
verdichting is bereikt. Mogelijkerwijs is er een verhouding aan te tonen tussen de daling van het 
luchtgehalte en de oppervlaktespanningen. 

8
(GOM,2011) 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.2.2. Ink/inking van het betonoppervlak. 

Een ander verschijnsel dat veroorzaakt wordt door de afname van het luchtgehalte en de toename 
van de dichtheid is de inklinking van het betonoppervlak. Er zijn in de literatuur geen onderzoeken 
gevonden die gericht zijn op het monitoren van de inklinking van de betonspecie tijdens het 
verdichtingsproces. 
Het is de vraag waaraan de inklinking refereert moet worden. Doordat de hoogte van de stortlaag 
variabel is en het luchtgehalte in gestorte betonspecie verschillend is, is het niet mogelijk om uit deze 
twee punten een goed referentiekader te creeren. 
Het is wei mogelijk om de snelheid van de inklinking te monitoren. Als hypothese kan worden gesteld 
dat in het begin de inklinking snel zal plaatsvinden, naarmate de verdichting vordert zal de inklinking 
afnemen. Wellicht is er een verband aan te tonen tussen de mate van verdichting en de mate van 
inklinking. 
De snelheid van de inklinking van het betonoppervlak zou op de volgende wijzen gemeten kunnen 
worden: optische bewegingsanalyse of 3D vervormingsanalyse, met een ultrasoon de veranderingen 
in het oppervlak monitioren of met een vlotter de inklinking meten. 

1.2.2.1. Optisch meten. 
Met een geavanceerde optische camera, zoals beschreven in §1.2.1.2, is het mogelijk om 
deformaties te meten met een 3D bewegingsanalyse of een 3D vervormingsanalyse te maken. 
Met het monitoren van de bewegingen van het oppervlak zou de inklinking (vervorming) bepaald 
kunnen worden. Gekoppeld aan de mate van verdichting zou bepaald kunnen worden bij welke 
inklinkingssnelheid de betonspecie goed is verdicht. Er dient goed gekeken te worden wanneer het 
punt van goed verdichten is bereikt. Nadeel is dat het te meten oppervlak altijd zichtbaar moet zijn 
voor de camera. Onder sparingen zou dit een probleem kunnen zijn. Daarnaast kunnen luchtbellen 
nadelig zijn voor de oppervlaktemetingen, doordat ze de meting kunnen beTnvloeden. 

1.2.2.2. Ge/uidref/ectie 
Met hulp van ultrasoon zou, zoals dat met echografie gebeurt, het oppervlak in kaart kunnen worden 
gebracht. Een andere mogelijkheid is om ultrasoon te gebruiken als niveaumeter, door constant te 
meten is een daling van het oppervlak in kaart te brengen. Na een literatuurstudie is gebleken dat 
ultrasoon bij voorkeur niet wordt toegepast in Iucht. Dit komt doordat de geluidsgolven zeer gevoelig 
zijn voor veranderende omgevingscondities. Condities die de meting kunnen beTnvloeden zijn (VIC, 
2004): 
• temperatuurveranderingen & vochtigheid; deze kunnen de frequentie van de geluidsgolven 

veranderen. De verandering is te corrigeren door temperatuur en vochtigheid te meten; 

• luchtstroming I turbulentie; deze kunnen geluidsgolven afbuigen en/of verslechteren; 

• grate temperatuurverschillen in de Iucht; deze kunnen de geluidsgolven reflecteren; 

• regen I sneeuw; kunnen geluidsgolven beTnvloeden. Natte sensoren beTnvloeden ook de meting; 

• hoge luchtdrukverschillen; deze veroorzaken ruis in de meting; 

• meetapparatuur op een trillende ohdergrond moet trillingsvrij worden aangebracht; 

• hoek van inval is de hoek van terugkaatsing; de sensoren dienen haaks op het oppervlak worden 
aangebracht. Ruwe oppervlakken zorgen voor een verstrooiing van de reflecterende geluidsgolf; 

• afhankelijk van het type materiaal kan er absorptie van de geluidsgolven plaatsvinden, waardoor 
de reflectie gedeeltelijk vervaagt. 

Om ultrasoon toe te passen in de praktijk dienen de bovenstaande problemen opgelost te worden om 
tot een betrouwbare meting te komen. Dit is noodzakelijk door de kleine variaties tijdens het inklinken. 
Een ander probleem dat opgelost moet worden is hoe er onder sparingen gemeten kan worden. 
Daarnaast mogen luchtbellen de meting niet beTnvloeden. 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.2.2.3. Vlotter 
Met een vlotter is het mogelijk om niveauverschillen te monitoren in een vloeistof tot 
0,1 mm. Een voorbeeld van een vi otter is weergegeven in afbeelding 22. De omvang van 
een dergelijke vlotter kan klein zijn, echter is de omvang wei zo dat moet worden 
uitgezocht hoe er onder sparingen gemeten kan worden. 
Doordat de vlotter over een buis schuift dient bekeken te worden hoe vervuiling door 
betonspecie vermeden kan worden. Eventuele vervuiling kan het functioneren 
be"invloeden. 
Een ander punt waar naar gekeken moet worden is hoe de vlotter stabiel op het 
betonoppervlak kan drijven. Deze mag namelijk niet door luchtbellen, etc. gaan bewegen, 
dit zou de meting be"invloeden. 
Als onderzocht wordt of het meetprincipe met een vlotter kan werken, moet ook onderzocht 
worden waar de vlotter zich ter plaatse van de trilnaald moet bevinden om een 
representatieve meting te kunnen maken. 

1.2.3. Het meten van het waterv/iesje op het betonopperv/ak. 

Er is geen onderzoek gevonden waarbij de dikte van het watervliesje 
is gemeten tijdens het verdichten van de betonspecie. 
In de literatuur is wei apparatuur gevonden om een watervliesje op 
oppervlakken te meten (Saha, 2011 ). De gevonden sensor is te zien 
in afbeelding 23. De sensor zend een ultrasoonpuls uit, waarmee het 
niveau van het water-lucht oppervlak en het niveau van het water-vast 
stof oppervlak kan worden bepaald. Het is mogelijk om een waterfilm 
van 0-10mm vast te leggen. De meting is daarnaast oak continu, 
waardoor het mogelijk is om direct de veranderingen van het 
watervliesje vast te leggen. 

Afbeelding 22 
Voorbeeld van een 
niveauschakelaar 
met vlottersensor. 
Werkt op basis van 
magnetisme, 
fabrikant KSR 
Kuebler (Adinco, 
2011) 

Nadeel van deze meetmethode is dat het vaste oppervlak niet mag 
bewegen, omdat dit de meting zal verstoren. Hierdoor is de 
toepassing minder geschikt om tijdens het verdichten te gebruiken. 

Afbeelding 23 Sensor om een water film te 
meten (Saha, 2011) 

1.3. Meetmethoden eiqenschappen trilnaald 

1.3.1. Meetmethode energietoevoer. 
In een onderzoek9 is een verandering van de energietoevoer 
aangetoond tijdens het verdichten (zie afbeelding 24, 25 & bijlage 
B). De bronnen geven de indruk dater een indicatie kan worden 
gegeven van een goede verdichting aan de hand van het 

energieverbruik van de trilnaald. Onduidelijk is of bij 
betonwanden oak een goede indicatie te verkrijgen is. 
In een patent (Kunze, Sick, & Graul, 1999) is een verwijzing 
gevonden naar een ander patent waarbij het energieverbruik 
van de trilnaaldmotor zou zijn gemeten voor het bepalen van 
een goede verdichting. Dit patent is echter niet meer 
gevonden, net als een dergelijke trilnaald. 
Het meten van de energietoevoer kan bijvoorbeeld met een 
vermogensmeter. 

9 
(Oiateju, 1973), (Venkatramiah, 1951), (Saul, 1959) 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.3.2. Het meten van de versnelling. 

In de prefab industrie, waar wordt gewerkt met tafelbekistingen, is de parameter 
van de versnelling belangrijk bij het bepalen van een goede verdichting. 10 In de s-......_ 
literatuur11 wordt erop gewezen dat het echter moeilijk is om de mate van 
verdichting met de versnelling van de trilnaald te bepalen. 

Er is echter een bedrijfspatent12 gevonden waarin een trilnaald is voorzien van 
versnellingsmeters. Er wordt beweerd dat er aan de hand van de 
versnellingsparameter een indicatie gegeven kan worden van een goede 
verdichting. De meetgegevens zouden via een wiskundige formule kunnen 
worden omgezet naar een bruikbaar signaal waarmee een goede verdichting 
kan worden aangegeven. 

7 
Onduidelijk is of de indicatie overeenkomt met een goede verdichting. Het 
rapport geeft hierin geen duidelijkheid en de fabrikant maakt het onderzoek niet 
openbaar. Een ander onduidelijk punt is hoe er wordt gereageerd op obstakels, 
zoals een bekistingoppervlak, wapening, etc. 

y 
+--~a 

I 

In afbeelding 26 is de geschetste trilnaald te zien. De trilnaald is echter niet 
leverbaar bij de fabrikant, onduidelijk is waarom. 

Een andere mogelijkheid is om de om de versnellingsmeters in de betonspecie 
op te nemen of op de bekisting te plaatsen. 
In de prefab-industrie, bij triltafels, wordt de versnelling als indicatie gebruikt 
voor een goede verdichting. Versnellingssensoren worden op de bekisting 
geplaatst, met behulp van computers wordt een indicatie afgegeven van een 

Afbeelding 26 Schets van de 
trilnaald. De trilnaald is voorzien 
van twee versnellingsmeters (7). 
Met een evaluatiecircuit (10) 
kunnen de gegevens van de 
versnellingsmeter en van de 
energiemeter worden omgezet in 
een lichtsignaal (9). (Kunze, Sick, & 
Graul, 1999) 

goede verdichting. Bij het bereiken van een bepaald aantal g's wordt gesteld dat een goede 
verdichting bereikt is. Versnelling van 2 tot 4 g is benodigd om tot een goede verdichting te komen. 
Hogerere versnellingen leiden tot een kortere verdichtingsduur (ACI, 2008). De grenswaarde die moet 
worden bereikt wordt vooraf proefondervindelijk vastgesteld en gedeeltelijk berekend. (Schreuder & 
co, 2011). 
Als de sensoren in de betonspecie worden geplaatst, kan oak worden uitgegaan van een waarde van 
minimaal 2 tot 4 g. De ISO (ISO, 2011) hanteert een minium waarde van 2g in de betonspecie. 
Nadeel van de methoden is wei dat de sensoren overal in/op de bekisting moeten worden 
aangebracht. Dit zal naast de kosten van de sensoren, oak de meting moeilijker maken, omdat de 
afstand tot de trilnaald geen zekere factor is. Daarnaast maakt het grate aantal sensoren het bepalen 
van een goede verdichting oak lastiger. Het meten van de versnelling op de bekisting en in de 
betonspecie zijn daarom minder geschikt bij betonwanden. 

In een ISO blad (ISO, 2011) is ter bepaling van de werkingsfeer, is een indicatie gegeven wat de 
versnelling van een trilnaald kan zijn, deze kan oplopen tot ongeveer 500g. Terwijl dit ongeveer 20g is 
in de betonspecie. 
De versnelling is te meten met een versnellingsmeter. 

10 
(ACI, 2008) 

11 
(ACI, 1996) 

12 
(Kunze, Sick, & Graul, 1999) 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.3.3. Meetmethode amplitude. 13 

De versnelling wordt bepaald door de frequentie en de amplitude. Doordat de versnelling een 
mogelijke indicator is voor een goede verdichting, geldt dit ook voor de amplitude van de trilnaald. De 
amplitude van de trilnaald is het aantal mm dat de trilnaald, in het horizontale vlak, in een richting 
verplaatst door toedoen van de roterende excentrische massa. In de literatuur van bijlage B zijn 
indicaties gevonden dat de amplitude een indicator kan zijn. Er zijn echter geen onderzoeksrapporten 
gevonden die onderbouwen en/of toelichten dat hiermee de mate van verdichting gemeten kan 
worden. 
Een ander mogelijkheid is om de amplitude te meten in de betonspecie. In verband met de in de 
vorige paragraaf benoemde nadelen gaat de voorkeur uit naar het meten in de trilnaald. 
Onderzocht dient te worden of de amplitude een eenvoudigere manier is om het eindpunt te bepalen. 
De amplitude kan worden gemeten met een versnellingsmeter. 

1.3.4. Meetmethode frequentie. 

In de literatuur14 zijn er suggesties gevonden dat de frequentie een 
indruk kan geven over een goede verdichting. Bij de betonnen 
wegenbouw wordt de frequentie geobserveerd om een oordeel te 
kunnen geven over een goede verdichting. Aan de hand van de 
frequentie wordt dan de snelheid van een 'paver machine' bepaald. 
Hier wordt echter gebruik gemaakt van zeer stugge specie en van veel 
trilnaalden op een rij, waardoor de wijze van verdichting anders is dan 
bij wanden. Er zijn geen onderzoeken gevonden waarbij de frequentie 
bij betonwanden is onderzocht. 
Onduidelijk is of een goede verdichting ook bij betonwanden is aan te 
geven. 
De frequentie kan gemeten worden met een versnellingsmeter. 

Afbeelding 27 Voorbeeld van een trilnaald 

met ingebouwde sensor van de fabricant 
Wyco. Het meetsysteem meet de frequentie. 
Aan de hand van de frequentie kan de 
snelheid van de 'paver machine' worden 
bepaald. (Cable, McDaniel, & Steffes, 1999) 

1.3.5. Meetmethode toonhoogte 

In een onderzoek15 is aangegeven, dat met de toonhoogte enkele stadia van de 
mate van verdichting op te merken zijn. Onduidelijk is of dit bij betonwanden ook 
kan. 
De toonhoogte kan met een toonhoogtemeter worden gemeten. Dit zou al kunnen 
met een simpele toonhoogtemeter waarmee bijvoorbeeld een gitaar wordt 
gestemd. De toonhoogte is ook te meten met een versnellingsmeter. 
De frequentie (rpm) komt overeen met een toonhoogte. Zo geeft 6600 trillingen per 
minuut een toonhoogte A, 8800 rpm een toon Den 11800 rpm een toon G. 

Afbeelding 28 Voorbeeld van 
een toonhoogtemeter voor 
een gitaar 

Toonhoogte B, wat gelijk staat aan 14800 rpm zal ongeveer de hoogste toonhoogte zijn. Dit is 
ongeveer het maximale aantal trillingen dat volgens het onderzoek in betonspecie voorkomt. In het 
onderzoek is ook aangetoond dat de frequentie en de toonhoogte een directe relatie met elkaar 
hebben. 
Onduidelijk is of omgevingsgeluiden op de bouwplaats invloed hebben op de meting. 

13 
(Ripka & Tipek, 2007) 

14 
Zie bijlage A. 

15 
Hover (2001) 
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Rapportage onderzoeksfase 

Biilage D. Toelichting waardering meetmethoden voor een goede verdichting. 

Meetmethoden /uchtgehalte I soortelijke massa (dichtheid) 

Elektrische weerstand 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de meetgegevens direct weer te geven zijn in een 
grafiek. 
Eerst dient verduidelijkt te worden of een onregelmatige verdichting en/of 
betonspecie resten die zich vastzetten op de sonde, invloed hebben op de 
metingen. Als dat is opgehelderd, is het mogelijk dat bij het op de juiste plaats 
positioneren van de sonde een representatieve meting mogelijk is. Deze kan dan 
gelden voor de hele werkingssfeer, omdat de elektriciteit door een groat deel van 
de betonspecie moet om de andere metalen staaf te bereiken. Onderzocht moet 
worden welke plaats een representatieve weergave geeft en of er geen hinder 
wordt ondervonden van obstakels in de bekisting. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

Het is aangetoond dat met deze methode het eindpunt van een goede verdichting onbekend 
bij aardvochtige betonspecie kan worden gemeten. Daarnaast is er een lineaire 
relatie tussen de weerstand en het luchtgehalte bewezen, waardoor het mogelijk is 
om de gemeten weerstand om te rekenen naar een luchtgehalte. 
Onduidelijk is of niet aardvochtige betonspecies op een zelfde wijze reageren bij het 
meten van de weerstand. Onbekend is of deze methode ook de overgang van het 
verdrijven van ingesloten Iucht naar ontmenging kan vastleggen (bij betonspecies 
zonder meegevoerde Iucht en die niet aardvochtig zijn). 
Deze onduidelijkheden hebben verder onderzoek nodig. 

Lichtreflectie 

Meten tijdens het 
verdichten. 

Continu meten. 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 
Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

De huidige controlemethode is niet toegepast tijdens het verdichten. Er is niet 
onderzocht of de meting ook tijdens het verdichten plaats kan vinden en de vraag 
is of dit kan in verband met de kwetsbaarheid van de sensor. 
Tijdens het aangehaalde onderzoek zijn er metingen verricht in perioden van 10 
seconden waarmee is aangetoond dat de meetapparatuur het luchtgehalte continu 
kan meten. 
Het onderzoek heeft Iaten zien dat de meetgegevens direct in een grafiek zijn 
weer te geven. 
In betonspecie is de Iucht onregelmatig verdeeld. Ondanks dat Iucht gelijkmatig uit voldoende 
de betonspecie wordt verdreven, is het niet mogelijk om met 1 sensor een 
representatieve meting te doen. Onderzocht moet worden hoeveel sensoren er 
nodig zijn voor een representatieve meting. 
Het is niet aangetoond dat met deze methode het eindpunt van een goede 
verdichting kan worden weergegeven . Bij een meting is de lichtreflectie erg 
variabel, omdat kleine luchtbellen en grate luchtbellen een grotere of kleinere 
reflectie geven en er geen reflectie is wanneer er geen Iucht voorbij komt. De 
vraag is of het eindpunt van de verdichting is aan te geven, omdat er een grate 
variatie is in de meting. Het is niet waarschijnlijk dater een vast punt kan worden 
aangewezen. 
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Geluidref/ectie 
elsen toelichtlng 
Meten tijdens het Er zijn geen onderzoeken gevonden waarmee een meting met ultrasoon de mate 
verdichten. van verdichting kan vastleggen. Er zijn echter wei suggesties gevonden die stellen 

dat er een mogelijkheid is dat de voortplantingssnelheid van ultrasoon in 
betonspecie veranderd tijdens het verdichten en dat dit in relatie zou kunnen staan 
met de mate van verdichting. Het is onduidelijk of metingen met ultrasoon de mate 
van verdichting kan vastleggen tijdens het verdichten. 

Continu meten. Met ultrasoon kan normaal gesproken continu worden gemeten. Het is te 
veronderstellen dat dit bij deze methode oak zo is. 

Directe weergave Ultrasonische metingen kunnen direct worden weergegeven. 
meetgegevens 
Meting Een ultrasonische meting zou bij een juiste opstelling van de sensoren 
representatief representatief kunnen zijn voor de hele werkingsfeer, omdat de meting plaatsvindt 
voor hele door een groat deel van de werkingsfeer. 
werkingsfeer. 

Bepalen exact Het is onbekend of het eindpunt van een goede verdichting te bepalen is, 
eindpunt van de onderzoek moet dit uitwijzen. 
verdichting 

Radio/ogische weerstand 

Meten tijdens het 
verdichten. 

Continu meten. 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

Er zijn geen onderzoeken gevonden die erop wijzen dat het mogelijk is de mate 
van verdichting te meten met deze methode. Wei zijn er methoden gevonden 
waarmee de mate van verdichting in rusttoestand kan worden bepaald. Er zijn 
echter geen aanwijzingen gevonden dat deze methoden oak de mate van 
verdichting kunnen vastleggen tijdens het verdichten. 
In de gevonden onderzoeken is er steeds sprake van een momentopname. 
Continu meten tijdens het verdichten is hierdoor niet waarschijnlijk. 

De meetgegevens kunnen direct worden weergegeven met de huidige 
meetmethode en er kan verondersteld worden dat dit altijd mogelijk is. 
Een representatieve meting zou wei te verwachten zijn, omdat met de huidige 
meetmethode tot een diepte van 150mm gemeten kan worden. Bij een goede 
positionering zou dit een behoorlijk deel van de werkingsfeer kunnen omvatten 
wat een representatieve meting mogelijk zou kunnen maken. 
Er is niet in een onderzoek aangetoond dat het eindpunt van een goede 
verdichting te meten is. Doordat er niet continu gemeten kan worden, is de vraag 
of dit uberhaupt kan. 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.3.5.1. Meetmethoden /uchtbelvorming 

Drukmeten 
eisen toelichting waardering 
Meten tijdens het Er is geen onderzoek gevonden waarbij de luchtbelvorming d.m.v. druk te meten is. voldoende 
verdichten. Eerder is gespeculeerd dat door het meten van de druk de luchtbelvorming meetbaar 

zou moeten zijn. Met de meetmethode zou een constante meting tijdens het verdichten 
voor te stellen zijn. Een mogelijk probleem zou de druk zijn die de trillingsgolven 
veroorzaken op de sensor. Deze ruis moet worden weggenomen, wat mogelijkerwijs 
kan door de druk van de trillingsgolven te meten. 

Continu meten. Druk is met huidige meetapparatuur continu te meten. . , Directe weergave Metingen met druk zijn met huidige apparatuur direct zichtbaar te maken. 
meetgegevens .... 
Meting Om een representatieve meting te kunnen uitvoeren, zou een groat genoeg gedeelte voldoende 
representatief voor van het oppervlak binnen de werkingsfeer gemeten moeten worden. Naar de grate van 
hele werkingsfeer. dit oppervlak zou onderzoek gedaan moeten worden. Het is echter te veronderstellen 

dat dit oppervlak een behoorlijk deel van de werkingsfeer moet omvatten, iets wat niet 
praktisch is voor een meting in de praktijk. Opgemerkt moet worden dat het meten 
onder een sparing hierdoor wordt bemoeilijkt. Daarnaast dient er rekening mee 
gehouden te worden dat de sensor niet mag bewegen tijdens het verdichten om tot 
een goede meting te kunnen komen. 

Bepalen exact Er is niet aangetoond dat het eindpunt van een goede verdichting te meten is. Dit is onbekend 
eindpunt van de iets wat onderzocht moet worden. 
verdichting 

Optisch meten 

Meten tijdens het 
verdichten. 

Continu meten. 

Directe weergave 
meetgegevens 

Meting 
representatief voor 
hele werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

Er is geen onderzoek gevonden waarbij d.m.v. een optische meting de mate van 
verdichting is gemeten. Huidige meetapparatuur is in staat menselijke bewegingen, 
vervormingen van objecten, etc. in kaart te brengen. Het is onbekend of dit met het 
betonoppervlak tijdens het verdichten oak kan. Dit dient onderzocht te worden. 

Macht blijken dat het mogelijk is om de bewegingen te meten, dan is met deze voldoende 
methode het oppervlak constant te monitoren op veranderingen. Een probleem dat 
moet worden opgelost is hoe er onder sparingen gemeten moet worden 

Het verwerken van de meetgegevens zal een uitdaging zijn. Omdat dit beelden zijn die voldoende 
de spanningen aangegeven, moet er bepaald worden welke gedeelten er tijdens de 
verdichting in de werkingsfeer valt. En als bekend is welk gebied gemeten wordt, is het 
de vraag wanneer er goed is verdicht, want hoe dichter bij de trilnaald des te sneller 
zal de betonspecie verdicht zijn. Er moet dus duidelijk worden uitgezocht wanneer het 
punt van een goede verdichting mag worden aangegeven en hoe dit geconstateerd 
kan worden. 

Een representatieve meting mag worden verwacht, omdat een groat deel van het voldoende 
betonoppervlak bestreken kan worden. Hierdoor zijn er voldoende meetgegevens te 
verzamelen om te spreken van een representatieve meting. Waar wei rekening mee 
moet worden gehouden, is dat er onder sparingen geen meting kan worden 

Er is niet aangetoond dat het eindpunt van een goede verdichting te vinden is. Dit is 
iets wat onderzocht moet worden. 

Joost Vierling (0652767) 19 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.3.5.2. Meetmethoden inklinken 

Optisch meten 

eisen 
Meten tijdens het 
verdichten. 

Continu meten. 

Directe weergave 
meetgegevens. 

Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting. 

VI otter 

Meten tijdens het 
verdichten. 

toelichting 
Er is geen onderzoek gevonden waarbij d.m.v. een optische meting de mate van 
verdichting is gemeten. Er is een mogelijkheid aangehaald dat de inklinking te 
meten is door de vervorming van het oppervlak te meten. Onderzoek is nodig om 
dit aan te tonen. 
Macht blijken dat het mogelijk is om de bewegingen te meten, dan is met deze 
methode het oppervlak constant te monitoren op veranderingen. Een probleem 
dat moet worden opgelost, is hoe er onder sparingen gemeten moet worden. 
Het verwerken van de meetgegevens zal een uitdaging zijn. Omdat dit beelden 
zijn die de vervorming aangegeven, moet er bepaald worden welke gedeelten er 
tijdens de verdichting in de werkingsfeer valt. En als bekend is welk gebied 
gemeten wordt, is het de vraag wanneer er goed is verdicht, want hoe dichter bij 
de trilnaald des te sneller zal de inklinking gaan. Er moet dus duidelijk worden 
uitgezocht wanneer het punt van een goede verdichting mag worden aangegeven 
en hoe dit geconstateerd kan worden 
Een representatieve meting mag verwacht worden, omdat een groat deel van het 
betonoppervlak bestreken kan worden. Hierdoor zijn er voldoende meetgegevens 
te verzamelen om te spreken van een representatieve meting. Waar wei rekening 
mee moet worden gehouden, is dat er onder sparingen geen meting kan worden 
uitgevoerd. 
Er is niet aangetoond dat het eindpunt van een goede verdichting te vinden is. Dit 
is iets wat onderzocht moet worden. 

Er is geen onderzoek gevonden waarbij de inklinking van de betonspecie met een 
vlotter gemeten kan worden. Onderzocht moet worden of de meetmethode 
toepasbaar is, omdat niet direct verondersteld kan worden dat de methode werkt. 
De stabiliteit van de vlotter zal namelijk goed moeten zijn om de juiste inklinking te 
meten. De vlotter mag niet bewogen worden door de omhoogkomende luchtbellen 

waarderlng 
onbekend 

voldoende 

voldoende 

voldoende 

onbekend 

Continu meten. Een ander punt dat goed bekeken dient te worden, is hoe de inklinking gemeten voldoende 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

kan worden. De vlottersensor moet transporteerbaar zijn. Daarom moet de vlotter 
klein zijn en het liefst aan de trilnaald worden gemonteerd. Hierdoor moet er een 
tweede meting plaatsvinden. Dit moet nauwkeurig gebeuren, bijvoorbeeld optisch. 
Onder spari kan dit problemen 
Als de inklinking eenmaal meetbaar is, worden er geen problemen verwacht bij het 
weergeven van de afstand. Deze gegevens zullen direct af te lezen zijn. 

Om een representatieve meting uit te kunnen voeren mag de vlotter niet be"invloed 
worden door de omhoogkomende luchtbellen, maar ook niet door de trillingen in 
de betonspecie. Daarnaast mogen op-en neergaande bewegingen van de 
trilnaald geen invloed hebben op de meting. Om een representatieve meting te 
kunnen uitvoeren, dient er ook een redelijk deel van het betonoppervlak te worden 
bestreken en dient er onderzocht te worden waar de vlotter het best geplaatst kan 
worden. Door deze nadelen is een representatieve meting onwaarschijnlijk 
Er is niet aangetoond dat het eindpunt van een goede verdichting te vinden is. 
Doordat een goede meting zonder ruis onwaarschijnlijk is, is het ook niet voor te 
stellen dat het eindpunt exact kan worden val:itQt3Stt31d. 
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Rapportage onderzoeksfase 

1.3.5.3. Meetmethoden watervliesje 

Meten met pulsen. 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 
Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

De meting wordt op een klein punt aan het oppervlak verricht. Hierdoor is het niet 
mogelijk om te spreken van een representatieve meting. 

Het is onduidelijk of het eindpunt van de verdichting kan worden weergegeven, dit 
dient onderzocht te worden. 

1.3.5.4. Meetmethoden viscositeit I dichtheid 

Directe weergave 
meetgegevens 
Meting 
representatief 
voor hele 
werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting 

me ten 

In eerder onderzoek (Burlingame, 2004) zijn er enkele metingen verricht met een 
versnellingsmeter op een ingeschakelde trilnaald. In gevonden literatuur (Kunze, 
Sick, & Graul, 1999) is aangegeven dat een versnellingsmeter ook op de trilnaald 
toepasbaar is. Dit geeft aan dat een meting met een ingeschakelde trilnaald 
mogelijk is. 

De amplitude wordt op de trilnaald gemeten. Onduidelijk is of dit een 
representatieve meting is voor heel de werkingsfeer. Onderzocht moet worden of 
de meting representatief is voor de hele werkingsfeer bij een betonwand. 

Er is geen onderbouwing gevonden, wei aanwijzingen of de amplitude ook het 
eindpunt van de verdichting exact kan weergeven, dit dient onderzocht te worden. 

Versnelling meten 
De versnelling meten gebeurt met dezelfde sensor als de amplitude meten. Voor deze meting geldt 
de zelfde redenering zoals hiervoor bij het 'amplitude meten' is beschreven. 

Frequentie meten 
De frequentie meten gebeurt met dezelfde sensor als de amplitude meten. Voor deze meting geldt de 
zelfde redenering zoals hiervoor bij het 'amplitude meten' is beschreven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Directe weergave 

meetgegevens. 

Meting 
representatief voor 
hele werkingsfeer. 

Bepalen exact 
eindpunt van de 
verdichting. 

Omgevingsgeluiden kunnen de meting verstoren en minder representatief maken. 
Daarnaast kan de trilnaald ook vast komen te zitten, wat een hogere toon veroorzaakt. 
Hierdoor zou de meting ook verstoord kunnen raken. De vraag is of de ruis uit de 
meting kan worden gefilterd, dit dient onderzocht te worden. 

Er is niet gevonden of de toonhoogte ook het eindpunt van de verdichting kan 
weergegeven, dit dient onderzocht te worden. 

Energietoevoer meten 
eisen toelichting 
Meten tijdens het Onderzoek heeft aangetoond dat er een variatie is in de energietoevoer tijdens het 
verdichten. verdichten. 

Continu meten. Huidige meters kunnen het energieverbruik continu meten. 

Directe weergave Huidige meters kunnen het energiegebruik direct weergeven. 

meetgegevens 

Meting Het is onduidelijk of de meting representatief is voor de hele werkingsfeer, omdat de 
representatief voor meting betrekking heeft op de trilnaald en niet de werkingsfeer. Onderzocht moet 
hele werkingsfeer. worden of de meting representatief is voor de hele werkingsfeer. 
Bepalen exact Het is onbekend of het eindpunt gevonden kan worden. Dit dient onderzocht te 
eindpunt van de worden. 
verdichting 
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Rapportage onderzoeksfase 

Bijlage E. Gegevens gebruikte trilnaald. 

Fabrikant WackerNeuson, type: lren 38 

" 

a •. r.~m!nu Uriit • . 
~EN • . I~EN38tt15 IR~~5Q . • .. 

Artlkel-nr. 0007895 0008469 0008470 
0008513 0008627 
0008514 
0008515 
0008433 
0008578 

Nominal& spanning v 423- 1153- 250 3-

Nominal& frequentie Hz 200 

Nomlnale vennogensop- kW 0,41 
name 

Nominal& stroomopname A 7 3.1 1,4 

Diameter trllnaaldHchaam mm 38 

lengte trHnaaldlichaam mm 345 

Trilllngsuitslag mm 1,9 

Beschenningscategorte • Ill I 

Beschermingsklasse .. IP67 

Ollespeciticatie SAE OW-30 (API SF of beter) 

Hoeveelheid oUe an3 8 

Geluidsdruk op pleats van dB( A) 79 
bedlener*" 

Total& trtUingswaarde van rnls2 0,7 
de acceleratie 9tw .... 

OnveiUgheid K m/s2 0,5 

• Conform DIN EN 61140, voor ullleg zle hoofd&tuk Verklarende woorrJeniQst. 

.. Conform DIN EN 60529, voor uilleg zie hoofdstuk Verlderende woorrJenlljst. 

- Con1onn DIN EN ISO 11201. 

•-vastgesteld confonn DIN EN ISO 5349, gemeten op 2 m afstand van buisonderdeel, 
vrljhangend In de Iucht, blj nomlnaal toerentel. 

Joost Vierling (0652767) 
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Rapportage onderzoeksfase 

Biilage F. Testen van versnellingsopnemer. 

De sensor is voor een peri ode van 10 seconden in Iucht getest. De beschermingsconstructie bleek 
goed te functioneren en de sensor heeft een goede meting kunnen uitvoeren. In deze paragraaf 
worden de weergaven van de meetgegevens behandeld en wordt uitgelegd hoe ze ge"interpreteerd 
dienen te worden. 

Frequentieqrafiek: 

(dB] 

~+---------1---------~---------+---------1-------4 

I I 
i I 

40 ~--~------ ~------~-----~1------------~:~------- ---------

~+---------1----------~------

Afbeelding 29 Grafiek van de trilnaaldfrequentie opererende in Iucht. 

In de grafiek (afbeelding 29) zijn aile frequenties te zien die zijn gemeten tijdens de proef, de 
versnellingsmeter meet namelijk aile trillingen die er voorkomen in de trilnaald. De piek met het 
hoogste niveau ligt op 189Hz, dit is de maatgevende frequentie van de trilnaald. Opgemerkt kan 
worden dat dit net iets lager ligt dan de opgegeven frequentie van 200Hz door de fabrikant. Tot de 
1000Hz zijn nog 3 pieken te zien, dit zijn onder andere harmonische trillingen ten gevolgen van het 
niet 1 00% zuiver lopen van de excentrische massa. 
De andere pieken, zoals tussen de 2000Hz en 3000Hz, komen door andere trillingen in de trilnaald. 
Elke beweging produceert namelijk zijn eigen trilling en dus een frequentie. De andere pieken kunnen 
ontstaan door bijvoorbeeld een beweging in de beschermingsconstructie of door een lager in de 
trilnaald die niet 100% zuiver loopt. Het is onmogelijk om te achterhalen waar deze trillingen exact 
vandaan komen. 

Spectrogram: 

Met behulp van een spectrogram of een 'waterfall' grafiek (zie 
afbeelding 30 & 31) kan het verloop van de frequentie over de tijd 
worden weergegeven. De grafiek kan gezien worden als vele 
frequentiegrafieken, zoals van afbeelding 29, achter elkaar 
geplakt. Een spectrogram of een waterfall grafiek geven dezelfde 
gegevens weer, maar dan in een 2D vorm of een 3D vorm. Met 
de 2D grafiek is de verandering in de frequentie beter te zien, 
terwijl met de 3D grafiek een beter inzicht gekregen wordt in het 
niveau van de frequentie. De grafiek van afbeelding 30 is in 
afbeelding 31 vergroot, zodat aileen de piekfrequentie (189Hz) 
wordt weergegeven. 
Met kleur wordt het niveau van de frequentie aangegeven. Dit 
geeft de sterkte van de trilling weer. Hoe hager het niveau, hoe 
nadrukkelijker de trilling aanwezig is. 

Afbeelding 30 Waterfall grafiek met een 
gemiddelde lijn. Zichtbaar zijn de schijfjes waaruit 
de grafiek is opgebouwd. 
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In de grafieken (afbeelding 31) is te zien dater bij de piekfrequentie, tussen de 125 en 250Hz, geen 
verschuiving van de lijn naar boven of beneden plaatsvindt. Een teken dat de trilnaald een constante 
frequentie heeft. Daarnaast vindt er geen verandering plaats van het frequentieniveau, ook een teken dat 
de trilnaald een constante trilling produceert. 

Afbeelding 31 Spectrogram & waterfall grafiek van de trilnaald opererend in Iucht. 

Grafiek van gemeten spanningen in een tijdsplaatje: 

De druk die op de versnellingsopnemer komt, wordt door de sensor vertaald in een elektrische spanning. 
De 'USB sound device' zet deze spanning om in een binaire code die leesbaar is door een computer. Een 
computerprogramma kan aan de hand hiervan een grafiek zichtbaar maken. Deze grafiek is zichtbaar in 
afbeelding 32. In afbeelding 33 is de grafiek vergroot weergegeven, waarin duidelijk de sinusbeweging te 
zien is van de trillingen. 
In afbeelding 32 is te zien dat de verticale as van de grafiek in percenten is weergegeven. Doordat het doel 
van de metingen is om een verandering waar te nemen, is de sensor niet gekalibreerd. Hierdoor zijn er 
geen absolute waarden aan de grafiek te koppelen, omdat deze nooit kloppen. Met een percentage is de 
schaal relatief weer te geven. Wat echter wei klopt is het verloop van de grafiek, wat uiteindelijk onderzocht 
wordt. 
Te zien is dat de druk op de sensor een constant verloop heeft, wat duidt op een correct functionerende 
trilnaald. Opgemerkt moet worden dat de grafiek is gefilterd op een tertsband van 200Hz. Hiermee zijn aile 
maatgevend trillingen op 189Hz uit de frequentiegrafiek gefilterd. De trillingen bijvoorbeeld tussen de 2000 
en 3000Hz uit de frequentiegrafiek (afbeelding 29) zitten dus niet in het tijdplaatje verwerkt. 

Afbeelding 32 Tijdplaatje van de trillingen die tijdens 10 seconden in Iucht is gemeten. Filter op 200Hz. 
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Afbeelding 33 Tijdplaatje vergroot, sinusachtige beweging is te herkennen. Filter op 200Hz. 

Energie-tijd kromme 

Met het computerprogramma is het tijdplaatje automatisch om te vormen naar een zogenaamde 'Energy
time Curve' (afbeelding 38). Er mag worden gesteld dat dit het gemeten versnellingsniveau is. De 
veranderingen in het versnellingsniveau wordt in deze grafiek gerefereerd aan een nullijn. Aan de nullijn 
wordt het hoogste punt in de grafiek gekoppeld. De veranderingen is gekoppeld aan een dB schaal, welke 
relatief is omdat de sensor niet is gekalibreerd. Er dient aileen naar het verloop van de grafiek te worden 
gekeken. 
Als naar het verloop van de grafiek wordt gekeken is er een nagenoeg horizontale lijn te zien. De grilligheid 
komt door de trillingen en moet gemiddeld worden bekeken. Dit betekend dat er geen verandering optreedt 
in de meting en dat de trilling constant is. Een horizontale lijn werd verwacht, omdat de trilnaald in Iucht 
geen weerstand ondervindt. Hiermee mag geconcludeerd worden dat de sensor goed werkt en dat de 
proeven uitgevoerd kunnen worden. 

[dB] o 

-1 

-2 

-3 

-4 

[s) 

Afbeelding 34 Energy-time curve bij meting in Iucht. Filter op 200Hz. 

Joost Vierling (0652767) 26 



Rapportage onderzoeksfase 

Biilage G. Toegepaste betonspecie. 

2011/09/28 15:29 20 Centrale: 1 Wageningen 

Korrelverdeling en betonsamenstelling 
Samenstelling : 877 C28/35 XC3 S3 N22 

Steri<teklasse: C28/35 

Milieuklasse: XC3 

Con sistentie kl a sse: S3 

tdi!O!J'Jel Gr-aderin!J Toe s lag en 
Zeef ~eelte.st Oool'l' lot In Ill !ill 3 5 6 

31,5 0.0 100.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22,4 2.6 97.4 2.0 20.0 0.0 0.0 0.0 9.2 
16,0 9.9 90.1 8.0 38.0 0.0 0.0 3.9 30.7 
8,0 41.9 58.1 23.0 62.0 0.1 0.0 62.6 84.2 
4,0 57.7 42.3 53.0 no 3.9 0.0 97.4 99.1 
2,0 62.2 37.8 61.0 86.0 12.9 0.0 99.0 99.8 
1,0 68.3 31.7 68.0 92.0 26.3 0.0 100.0 100.0 
0,500 82.4 17.6 75.0 97.0 59.0 0.2 100.0 100.0 
0,250 97.6 2.4 87.0 99.0 94.4 10.8 100.0 100.0 
0,125 100.0 0.0 97.0 100.0 99.9 90.8 100.0 100.0 

~ 5,20 2,97 1,02 6,63 7,14 

100 
90 ••• -··· 10 

•• •• N 

• 0 

80 
'#70 

__ ,. 20 .. 
•• -·· 30 ~ 

c 
::60 

.... -····· cl) i 
"'.~ -· .. 

i!50 ••• 50 :::J .. _., 
0 

~40 
•• • 80 ... 

_____ .......... -······ : : --------------------------
0 

0,125 0,250 0,500 1.0 

............... -

2,0 4,0 8.0 16,0 

Zeefopening in mm 

Betonsamenstelling voldoet a an gradering beton gradering 0-32 mm 

22,4 

~~i~ ''·:'fi:~}~-~~ ~111}1~ 
3 lard 0-4 43,0 798 kg 4.17 % (33,3 kg) 0.4 % 831,8 kg 

go 

100 
31,5 

1 lard 0-1 0,0 0 kg 7.53% (0,0 kg) 0.4% 0,0 kg Geweigerd 
5Grind4116 28,5 529 kg 3.69% (19,5kg) 0.8% 548,7kg 
6 Grind 4132 28,5 529 kg 2.58% (13,7 kg) 1.1 % 542,9 kg 

C m nt Gewidl t Melk 
1 Gem 11118 425 LH HS 270 kg r¢11Jmuiden 
12 GEM I 52,5 N 40 kg Gebr. Seibel 

!iif§t:' ·< ' 

1 Belonas 0,20 20 kg Euromert Shll 

:t-~~Jt~1~1~~~,~~w~~\~---%~1ft~~~;~ 
Totaal: 168 iter 0.535 66.48 1/13.25 I= 53.23 0.0 I 115 liter 

Materiaal" 0.25mrn : Cement 
Vlislof 
land 
Lucht 
Totaal 
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104.2 liter 
9.1 liter 

16.9 liter 
0.0 liter 

130.3 liter 

Vol. massa 2355.2 kgJm' Gebroken materiaal: 0 kg 
Chloridegehale: 0.174% 
Alkalgeha lte: 0.152% 

Berekend op: 28/0912011 15:28 Volgnr: 6 
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201W.0/05 

Kubus:729 
Recept: 
!brl<lleldasse: 
Mil leu kla5 5e: 
Con5 irtentie9 ebi ed: 
.oltte5t 

Klant 
Werk: 
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Rapportage onderzoeksfase 

Bijlage H. meetresultaten vermogensmeter. 

Zoals in paragraaf 2.5.1 van de eindrapportage is aangegeven, zijn de gegevens van de eerste 
verdichtingsproef verloren gegaan, vandaar dat deze gegevens ontbreken in dit rapport. De 
resterende meetgegevens worden in de komende vier paragraven getoond en toegelicht. 

Meetgegevens tweede verdichtingsproef, grote bekisting. 

Tijdens de tweede proef in de grote bekisting (zie afbeelding 39) is de trilnaald omhoog gehaald op 
het moment dat de betonwerker zijn wijze van verdichten aan het uitleggen was en heeft hierdoor de 
lamp niet aangezet. Bovendien is door de beweging de meting ook verstoord. Hierdoor is bij deze 
meting niet te zeggen of de meetgegevens een goede indicatie zouden kunnen zijn voor de mate van 
verdichting. Wei is te zien dat op het moment van insteken van de trilnaald het wattage oploopt. 
Daarnaast mag worden geconcludeerd dat de meting gevoelig is voor het verticaal bewegen van de 
trilnaald. En dat dit de meting verstoort. 

0.6 

0,2 

0 1 

0 

Trilnaald erin 
(12 sec.) 

Trilnaa/d voor de helft omhoog 
gehaald en daama terug 
ingebracht (44 sec.) 

Trilnaald eruit 

~ 
L 

---, 

- ---·-··- -

ltllt IIIIOUIIfiUI 1"11<11 ~ ... ,.. .... , lUll II IU f II I UIIUU' 'IH"~ 'lU! •>~~*'<~K<I ... , """ "" 
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'1""'1 r'l N ft'l 41!( U'l U"l' \C .............. W U\ \n 0 M :"'Il N 
.-l ~rl .-1 

.... 

(109 sec.) 
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Afbeelding 35 Wattageverloop van het verdichten in de grate bekisting (tweede proef). Verticale as is het wattage (x1000), 
horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet a/s abso/uut te interpreteren. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Meetgegevens tweede verdichtingsproef, kleine bekisting. 

Bij de kleine bekisting (zie afbeelding 40 & 41) is te zien dat de grafiek bij het insteken van de trilnaald 
oploopt. Daarna loopt de grafiek Iicht af waarna het zich stabiliseert. Dit punt ligt dicht bij het punt dat door 
de betonwerker wordt aangegeven als een goede verdichting. Nadeel van de grafiek is dat de sprongen 
per 5 Watt worden geregistreerd. De grafiek lijkt op 42 sec. te stabiliseren, terwijl de lamp op 47 sec. 
aangaat. Doordat er is sprongen van 5 Watt wordt geregistreerd lijkt er een verschil te zitten in het moment 
dat de betonwerker aangeeft en het moment dat de vermogensmeter meet. Bij een nauwkeurigere meting 
zou dit verschil exacter te meten zijn. Met deze grafiek wordt een goede indruk verkregen maar geen 
exacte. 
Nabij de 56 sec. is een opgaande piek te zien. Op dit moment wordt de trilnaald Iicht omhoog gehaald en 
horizontaal verschoven. 

Trilnaald erin 
(3 sec.) 

Lamp aan 
Stabilisatie (47 sec.) 

Lampuit 
(79 sec.) 

Trilnaald eruit 
(98 sec.) 
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Afbeelding 36 Wattageverloop van het verdichten in de kleine bekisting (tweede proef). Verticale as is het wattage (x1000), 
horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet als absoluut te interpreteren. 

Trilnaald erin 
(3sec.) 

~-----

0,47 

0,465 

I 0,46 
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I 0.445 
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0.435 --

Stabilisatie 
grafiek (42 
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Lamp aan 
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Afbeelding 37 Vergroting grafiek van het energieverloop van het verdichten in de kleine bekisting (tweede proef). Verticale as is 
het wattage (x1000), horizontale as is de tijd in seconden. (Aileen de eerste 50 sec. zijn weergegeven.) Waarden zijn relatief en 
zijn niet a/s absoluut te interpreteren. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Meetgegevens derde verdichtingsproef, grote bekisting. 

Het verloop van de grafiek in afbeelding 42 & 43 komt overeen met de vorige proef. De stabilisatie 
van de grafiek ligt ongeveer 10 seconden van het punt dat de betonwerker aangeeft als het punt van 
een goede verdichting. Het grotere verschil komt waarschijnlijk door de vloeibaardere specie. Het 
dipje naar beneden op 43 en 48 seconde is te verklaren door zeer Iichte bewegingen in horizontale 
richting van de trilnaald. Op 52 seconden wordt de trilnaald ongeveer 1cm verticaal verschoven. Er 
zijn nog enkele van dergelijke verplaatsingen opgemerkt op de videobeelden, maar in de grafiek 
komen deze niet terug. Dit kan door de nauwkeurigheid van de meting komen, waardoor 
verplaatsingen nog net binnen de afrondingsgrenzen vallen. 
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Afbeelding 38 Wattageverloop van het verdichten in de grote bekisting (derde proef). Verticale as is het wattage (x1000), 
horizon tale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet a/s absoluut te interpreteren. 
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Afbeelding 39 Uitvergrote grafiek van het wattageverloop van het verdichten van de grote bekisting (derde proef). Verticale as 
is het wattage (x1000), horizontale as is de tijd in seconden. (eerste 17 sec zijn weggehaald en na 60 sec.). Waarden zijn 
relatief en zijn niet als absoluut te interpreteren. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Meetgegevens derde verdichtingsproef, kleine bekisting. 

Het verloop van de verdichting in de kleine bekisting is te zien in afbeelding 44. De stabilisatie van de 
grafiek ligt bij deze grafiek wederom ongeveer 10 seconden van het punt dat de betonwerker 
aangeeft als punt van een goede verdichting. De stijging op 33 seconde is te verklaren doordat de 
trilnaald daar net 1 em dieper wordt inaebracht. 

Verschuiving 
trilnaald (35sec.) 

Lamp aan Lamp uit 
Tri/naald erin 

(6 sec.) 

Stabilisatie 
granek 

(28 sec.) 
(38 sec.) (72 sec.) Trilnaald eruit (90 sec.) 

r-------~------·_.----------------~------~--------------, 
0,47 

0,46 

0,45 

0,44 

0.43 
- Series1 

0.42 

0.41 -·-----·------------------·-

0.4 
1 5 9 131721252933374145495357616569737781858993 

Afbeelding 40 Wattageverloop van het verdichten in de kleine bekisting (derde proef). Verticale as is het wattage (x1000), 
horizontale as is de tijd in seconden. Waarden zijn relatief en zijn niet als absoluut te interpreteren. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Bijlage I, Meetgegevens amplitude, freguentie, versnelling & toonhoogte. 

Eerste verdichtingsproef, grate bekisting. 

De meting van de eerste verdichtingsproef in de grote bak is, zoals eerder aangegeven, niet volgens 
plan verlopen. De trilnaald is tot vier maal toe in de betonspecie gestoken. Dit is zichtbaar in de 
meetgegevens. 
In afbeelding 45 is de frequentie van de trilnaald te zien tijdens de eerst proef. De maatgevende 
piekfrequentie Iicht op 185-189Hz. Deze frequentie komt overeen met de frequentie die tijdens het 
proefdraaien is vastgesteld. 

[dB] 

[Hz] 

Afbeelding 41 Frequentiegrafiek van de trilnaald bij eerste verdichtingsproef in de grote bekisting 

Het spectrogram van afbeelding46 (linker) geeft aan dat de frequentie tijdens het verdichten 
veranderd, dit is te zien aan de verschuiving van de grafiek op het moment van insteken (gele pijl). 
Tijdens het verdichten loopt de grafiek terug en blijft dan constant. Met de rode pijl is het moment 
aangegeven waarop de betonwerker een goede verdichting aangaf. 
Op de volgende pagina is het laatste insteekmoment vergroot. 

Afbeelding 42 Spectrogram & waterfall grafiek van de trilnaa/d bij de eerste verdichtingsproef in de grote bekisting, vergroting 
bij 125-250Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Het laatste insteekmoment is vergroot om een beter beeld te krijgen van het frequentieverloop (zie 
afbeelding 47). In de frequentiegrafiek van dit stuk is gemeten dat de frequentie tussen minimaal185 Hz 
ligt en maximaal 187 Hz is. Maximum is het moment dat de trilnaald nag in de Iucht zit en het minimum is 
op het moment dat de trilnaald helemaal is ingestoken, ofwel het grootste dipje in de grafiek. Van het 
rechter plaatje in afbeelding 48 is de frequentie gemeten in een frequentiegrafiek van 186Hz, omdat de lijn 
horizontaal loopt mag worden aangenomen dat dit de maximale frequentie is die de trilnaald kan bereiken 
in be~on speoie . 

Afbeelding 44 Spectrogram van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grote bekisting, laatste insteekmoment 
ingezoomd op het punt van een goede verdichting. Links het moment van insteken tot het moment van een goede verdichting 
volgens de betonwerker. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 15seconden zijn 
verwijderd. 

In afbeelding 48 is op het punt van een goede verdichting die de betonwerker heeft aangegeven 
ingezoomd. Te zien is dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater geen 
verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen dat er aan de hand van de frequentie een 
goede verdichting is aan te geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 49 en 50 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve 
grafiek te zien. Met behulp van het opgenomen filmfragment zijn de gegevens geanalyseerd. In beide 
grafieken zijn met pijlen de opmerkingspunten aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de punten 
nader toegelicht. 
Opmerking Opmerking 

1. Trilnaald wordt aangezet. (2 sec.) A. Op 91 sec gaat de grafiek gaat lichtelijk aflopen tot net voor 
het moment van eruit halen (122 sec.). 

2. Trilnaald wordt in betonspecie gestoken in de hoek van 8. Trilnaald eruit gehaald (123 sec.) 
bekisting . (17 sec.) 

3. In verband met de foute insteekplaats word! trilnaald uit 9. Trilnaald word! in betonspecie gestoken in de hoek van 
betonspecie gehaald (27 sec.) bekisting. (128 sec.) 

4. Trilnaald in het midden van bekisting ingestoken (30 sec.) B. Op moment van insteken loopt grafiek af (129 sec.), er 

5. Betonwerker haalt te vroeg de naald omhoog. Lucht wil niet vindt een correctie plaats van de sterke daling. Op 132 sec. 

goed ontsnappen en betonwerker wil Iaten zien hoe het loopt de grafiek gelijkmatig op (146sec), waar het stabiliseert. 

normaal gaat (43sec.) Na 155sec. loopt de grafiek weer af. 

6. Trilnaald word! in het midden ingestoken (65sec) 10. Lamp aan op 144 sec. 

7. Lamp wordt aangedaan (72 sec). 11 . Lamp uit (157sec.) & Trilnaald uitgezet. (163sec.) 

Percentuele verandering in de grafiek. 

Punt 9 = 98,2%. 

Bij dip op 129sec is de grafiek 
gedaald tot 60,0% van de waarde. 
Een verschil van 38,2% 

Bij punt 10 is de grafiek weer 
gestegen tot 67,1% van de waarde. 
Een verschil van 31 , 1% met punt 9 en 
een verschil van 7,1% met het punt op 
129sec. 

Afbeelding 45 Tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter bij de eerste verdichtingsproef in de grate bekisting. Op een 
tertsband van 200Hz. 

2 3 4 5 6 7 A 8 9 B 10 11 

I I I 

-1 --- ---- . --- ··- - ...... f---- ______ , ____ r- ~-------+-f- -11----- 1- --- r-----

-2 -- -------,-- - _, ___ ..... r-----t-le--------

1 lo 15o (s] 

Afbeelding 46 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grate bekisting. Op een tertsband van 

200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Het is mogelijk om met het programma de grafiek nog verder te vergroten. Hierdoor is het mogelijk om de 
punten A en 8 te verduidelijken. (zie afbeelding 51 en 52). Zoals eerder is aangegeven kunnen de 
grafieken aileen worden gebruikt voor de analyse van het verloop van de grafiek. Waarden op de verticale 
as zijn relatief en niet als absolute te interpreteren. 8ij de grafiek van punt A is en schommeling tussen de 
10 en 20 sec. te zien, dit komt doordat de trilnaald ongeveer 1 Ocm verticaal is bewogen. De daling tussen 
de 34 en 38 sec is te verklaren doordat de trilnaald horizontaal beweegt over ruim 10 em. 
8ij de grafiek van punt 8 is bij 5 sec. een klein dipje te zien, dit komt doordat de trilnaald dieper wordt 
ingebracht met 5cm. 8ij de 19 sec is een kleine dip te zien, hier wordt de trilnaald lichtelijk horizontaal 
bewogen. Net voor de lamp aangaat (26sec.), haalt de betonwerker de trilnaald iets omhoog. Door de 
bewegingen tijdens het verdichten wordt de grafiek veel verstoord. 

[dB] o 

~ J/\,11. 

v ''If'' 
-0,5 

-1 

-1,5 

Moment dat de grafiek gaat aflopen. 
(91 sec. oorspronkelijke grafiek) 

! 

, 
~ 

'"'-~ ~ •• J.. 
1 ·r .lv"M~v 

10 20 30 40 50 lsi 

Afbeelding 47 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grote bekisting (punt A). Op een 
tertsband van 200Hz. De eerste 67 seconden zijn weggehaald van de oorspronkelijke grafiek en na 108 seconden zijn de 

gegevens verwijderd. 

Moment dat de grafiek gelijkmatig 
gaat oplopen. (132 sec. 
oorspronkelijke grafiek) 

Lamp aan (144 
sec. 

oorspronkelijke 
grafiek.) 

Moment dat de grafiek 
stabiliseert. (146 sec. 

oorspronkelijke grafiek) 

Lamp uit (157 sec. 
oorspronkelijke grafiek) 

Trilnaald uitgezet (163 sec 
oorspronkelijke grafiek) 
Lichte stijging voor het 
uitzetten wordt veroorzaakt 
door het verticaal bewegen 
van de trilnaald. 

-1 ~~----------~------------~-------------+-----+-------4------~ 

-1,5-t--------t---------11--------+---+----+------l 

10 20 30 40 [sl 
Afbeelding 48 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de grote bekisting (punt B). Op een 
tertsband van 200Hz. Eerste 129 seconden zijn weggehaald van de oorspronkelijke grafiek. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Eerste verdichtingsproef, kleine bekisting. 

De eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting is volgens plan verlopen. 

In de frequentiegrafiek (afbeelding 86) ligt de piek frequentie op 185-189Hz. Opgemerkt kan worden 
dat de voet van de piek iets breder is dan in de eerdere frequentiegrafieken. 

[dB] 

40+-T---------r---------~-----------r----------~-------4 

[Hz) 

Afbeelding 49 Frequentie trilnaald bij eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting 

In het spectrogram is te zien dat de frequentie verspringt bij het moment van inbrengen (gele pijl). Wat 
ook opgemerkt kan worden is dat de frequentie langzaam teruggaat naar de insteekfrequentie 
gedurende de verdichting. Bij het eruit nemen van de trilnaald is de frequentiespong dan ook kleiner. 
Er zitten twee strepen in de meting (op ongeveer 85 sec. en 115 sec.), deze strepen zijn niet te 
verklaren. Waarschijnlijk zijn het twee missers in de meting en of in de afbeelding. Met de rode pijl is 
het moment aangegeven waarop de betonwerker een goede verdichting aangaf. 

Afbeelding 50 Spectrogram& waterfall grafiek van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 55 is het spectrogram van afbeelding 54 uitvergroot. Te zien is dat de frequentie bij het 
erin steken terugloopt. Dit is van 189Hz tot 185Hz. Daarna loopt de grafiek heel Iicht op tot een 
horizontale lijn. Van het rechter plaatje is de frequentie gemeten van 186Hz, omdat de lijn horizontaal 
loopt mag worden aangenomen dat dit de maximale frequentie is die de trilnaald kan bereiken in 
betonspecie. 

Afbeelding 51 Spectrogram van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de kleine beki~ting. Links het moment van 
insteken tot het moment van een goede verdichting volgens de betonwerker, de eerste 50seconden uit de grafiek van 
afbeelding 84. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 40seconden zijn verwijderd uit linker 
grafiek. De gemeten frequentie van het rechterplaatje is 186Hz. 

Te zien is in afbeelding 55 dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater geen 
verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen dat er aan de hand van de frequentie een 
goede verdichting is aan te geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 56 en 57 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve grafiek 
te zien van de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting. In beide grafieken zijn met pijlen de 
opmerkingspunten aangegeven. In onderstaande tabel zijn de punten nader toegelicht. 
Opmerking 
1. Trilnaald aangezet (6 sec). 
2. Trilnaald ingebracht (10 sec). 
A. Bij het erin brengen van de trilnaald loopt de grafiek af (20 sec). Grafiek loopt daarna geleidelijk op tot 
ongeveer 47 sec. waar de grafiek een tiental seconden stabiliseert. Op 57 sec. is er een Iichte stijging. Daarna 
loop de grafiek heel Iicht op. Op 95 sec. wordt een top bereikt, daarna neemt de grafiek lichtelijk af (100 sec.) . Op 
111 sec. wordt de trilnaald eruit gehaald. 
3. Lamp aan (47 sec). 
4. Lamp uit (107 sec). 
5. Trilnaald eruit gehaald (113sec). 
6. Trilnaald uitgezet. (126 sec). 

2 A 

Percentuele verandering in de grafiek. 

50 

[s] 

Punt 2 = 95,6% 

Bij dip op 20sec is de grafiek gedaald 
tot 63,7% van de waarde. 
Een verschil van 31,9% 

Bij punt 3 is de grafiek weer gestegen 
tot 66,1% van de waarde. 
Een verschil van 31,9% met punt 2 en 

een verschil van 2,4% met het punt op 
20sec. 

Afbeelding 52 Tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter bij de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een 

tertsband vap 2~Hz. 

A 3 4 i i 
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Afbeelding 53 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een tertsband van 

200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Van de 'Energy time curve' uit afbeelding 57 is in afbeelding 58 de eerste 16 seconden niet 
weergegeven en vanaf de 108 seconden is de grafiek ingekort. Dit zorgt ervoor dat de gegevens 
vanaf het moment van insteken zichtbaar zijn. De grafiek is vergroot tot wat in afbeelding 58 te zien 
is. 

Laagste punt van de 
grafiek, waarna deze 

gelijkmafig gaaf stijgen 
(20 sec. vorige grafiek) 

-1 

Punt van stabilisatie 
(47 sec. vorige grafiek) 

Lamp aan 
(47 sec. vorige 

grafiek) 

Top grafiek 

Lamp uit 
(107 sec. vorige 

grafiek) 

(95 sec. vorige grafiek) 

-1,5+--------+------------l--------+---------1 

25 50 75 {S] 

Afbeelding 54 Energy-time curve van de trilnaald bij de eerste verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. Eerste 16 seconden verwijderd van de meting en het verschi/ is vergroot weergegeven. 

Wat opvalt aan de grafiek is dat de grafiek blijft stijgen. Het zou te verwachten zijn dat de grafiek zich 
stabiliseert, zoals bij de vorige proef. Om de stijging te verklaren zijn de videobeelden goed 
bestudeerd. Opgemerkt is dat de trilnaald na het aangeven van een goede verdichting (lamp aan) in 
Iichte mate in horizontale richting wordt bewogen. Het lijkt er op dat deze horizontale verplaatsing 
invloed heeft op de meting. Het is dus van belang dat bij het toepassen van de meetmethode de 
trilnaald niet wordt bewogen in horizontale richting. Dit is tijdens het huidige verdichtingsproces oak 
niet gewenst, omdat dit voor ontmenging zorgt. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Tweede verdichtingsproef, grote bekisting. 

De tweede verdichtingsproef in de grate bekisting is niet volgens plan verlopen. Tijdens de proef is de 
betonwerker vergeten de lamp aan te doen. Daarnaast heeft hij de trilnaald een keer lichtelijk omhoog 
gehaald (ongeveer 10 em), waarna de trilnaald weer terug is ingebracht. De betonwerker wilde 
aangegeven hoe hij zou verdichten. Verder zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd. 

In de frequentiegrafiek (afbeelding 92) ligt de piek frequentie op 184-189Hz. Opgemerkt kan worden 
dat de voet van de piek iets breder is. 

(dB) 'I 

[Hz] 

Afbeelding 55 Frequentie trilnaa/d bij de tweede verdichtingsproef in de grote bekisting 

In het onderstaande spectrogram (afbeelding 60) is te zien dat de frequentie afneemt tijdens het 
inbrengen (gele pijl), waarna de grafiek Iicht oploopt tot het een rechte lijn vormt. Op de 
onverklaarbare streep op 62 sec. na, zijn er verder geen opmerkingen te plaatsen bij de beide 
grafieken. 

Afbeelding 56 Spectrogram & waterfall grafiek van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de grate bekisting. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 61 is het spectrogram van afbeelding 60 uitvergroot. Op 43 seconde is een rode pijl te 
zien, dit is net voor het moment dat de betonwerker de trilnaald bewoog. 
Te zien is dat de frequentie bij het erin steken terugloopt. Gemeten is dat de frequentie van deze 
grafiek 188Hz tot 184Hz is, dit zijn frequenties van de trilnaald voor het erin steken (188Hz) en de 
frequentie van ter plaatse van de dip (184Hz). Na de dip loopt de grafiek heel Iicht op tot een 
horizontale lijn. Van het rechter plaatje is de frequentie gemeten van 185Hz. 

Afbeelding 57 Spectrogram van de tri/naald bij de tweede verdichtingsproef in de grate bekisting. Links het moment van 
insteken tot het moment van een goede verdichting volgens de betonwerker, de eerste 50seconden uit de grafiek van 
afbeelding 93. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 35seconden zijn verwijderd uit linker 
grafiek. De gemeten frequentie van het rechterplaatje is 185Hz. 

Te zien is in afbeelding 61 dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater 
geen verschuiving plaatsvindt. Wellijkt de lijn op enkele plaatsen dunner te zijn . Pas op de 50 
seconden lijkt de grafiek te verschuiven, dit ligt in het moment dat de trilnaald werd bewogen. Uit deze 
grafiek is niet te concluderen dat er aan de hand van de frequentie een goede verdichting is aan te 
geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 62 en 63 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve grafiek 
te zien van de tweede verdichtingsproef in de grate bekisting. In beide grafieken zijn met pijlen de 
opmerkingspunten aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de punten nader toegelicht. 
Opmerking 

1. Trilnaald aangezet (6 sec). 

2. Trilnaald ingebracht (15 sec) 

A. Op moment van insteken loopt grafiek af tot 13 sec., direct loopt de grafiek op. Op 15 sec. loopt de grafiek gelijkmatig op tot 

33 sec. waar hij stabiliseert. 

3. Trilnaald ongeveer 5 em dieper ingestoken (44 sec.) 

4. Trilnaald bij 60 sec. 10 em die per ingestoken. Bij 67 sec. 1 Ocm eruit gehaald en weer terug gestoken op 68 sec 

B. Op 73 sec neemt de grafiek iets af tot 77 sec. Tot het einde blijft de grafiek stabiel. 

5. Trilnaald lichtelijk omhoog gehaald, vanwege de vraag of de trilnaald eruit mocht (101 sec.). 

6. Trilnaald eruit gehaald (109sec.). 

7. Trilnaald uitgezet (125 sec.). 

3 4 

Punt 2 =94,7% 

Bij dip op 13sec is de grafiek gedaald 
tot 60,0 % van de waarde. 
Een verschil van 34,7% 

Bij 43sec. is de grafiek weer gestegen 
tot 65,8% van de waarde. 

-50 Een verschil van 28,9% met punt 2 en 
een verschil van 5,8% met het punt op 

13sec. 

Afbeelding 58 Tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter bij de tweede verdichtingsproef in de grote bekisting. Op een 
tertsband van 200Hz. 
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Afbeelding 59 Energy-time curve van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de grote bekisting. Op een tertsband van 

200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Van de 'Energy time curve' van afbeelding 63 is de eerste 12 seconden niet weergegeven in 
afbeelding 64. Dit zorgt ervoor dat de gegevens vanaf het moment van insteken zichtbaar zijn. Deze 
grafiek is vergroot tot wat in afbeelding 64 te zien is. Doordat tijdens de tweede verdichtingsproef de 
trilnaald tijdens het verdichten is bewogen is moeilijk vast te stellen wanneer de grafiek stabiliseert. 
Dit lijkt rond de 21 seconden te gebeuren, echter rond de 36 seconde lijkt nog een stabilisatie plaats 
te vinden. Bij beide punten vindt echter ook een verplaatsing van de trilnaald plaats. Bij 21 sec. een 
kleine en voor de 36 sec. een grate. 
Doordat de betonwerker geen goede verdichting heeft aangegeven is hierover ook geen analyse te 
maken. Opgemerkt moet worden dat het verticaal bewegen van de trilnaald grate invloed heeft op de 
grafiek. 

Punt grafiek stijgt 
gelijkmatig. 

(15 sec. vorige grafiek) 

Trilnaa/d iets dieper erin 
gestoken. 

(44 sec. vorige grafiek) 

Punt van stabilisatie 
(33 sec. vorige grafiek) 

Trilnaald iets diaper erin 
gestoken en eruit gehaald 
(60-68 sec. vorige grafiek) 

-1 ,5;---------~----------+----------+----------~--------~---------4----~ 

10 20 30 40 50 [5] 

Afbeelding 60 Energy-time cuNe van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de grate bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. Eerste 12 seconden wan de meting zijn verwijderd en het verschil is vergroot weergegeven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Tweede verdichtingsproef, kleine bekisting. 

De tweede verdichtingsproef is volgens plan verlopen. De meettijd is echter verkeerd ingesteld, 
hierdoor is maar de helft van de proef opgenomen. 

In de frequentiegrafiek (afbeelding 65) ligt de piekfrequentie op 183-188Hz. 

[dB] 

[Hz] 

Afbeelding 61 Frequentie tri/naald bij tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting 

In het onderstaande spectrogram (afbeelding 66) is te zien dat de frequentie afneemt tijdens het 
insteken (gele pijl). Wat opvalt, is dat de frequentie daarna heel Iicht terug loopt naar boven en dan 
weer stabiliseert. Met de rode pijl is het moment aangegeven waarop de betonwerker een goede 
verdichting aangaf. De pijlligt midden in het gebied waarin de lijn horizontaal 

Afbeelding 62 Spectrogram & waterfall grafiek van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 67 is het spectrogram van afbeelding 66 uitvergroot. Te zien is dat de frequentie bij het 
erin steken terugloopt. Dit is van 188Hz tot 183Hz. Daarna loopt de grafiek heel Iicht op tot een 
horizontale lijn. Van het rechter plaatje is de frequentie gemeten van 186Hz, omdat de lijn horizontaal 
loopt mag worden aangenomen dat dit de maximale frequentie is die de trilnaald kan bereiken in 
betonspecie. 

Afbeelding 63 Spectrogram van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting. Links het moment van 
insteken tot het moment van een goede verdichting vo/gens de betonwerker, de eerste 20seconden en vanaf 80 seconden zijn 
uit de grafiek van afbeefding 99 gehaald. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 68 
seconden zijn verwijderd uit linker grafiek. De gemeten frequentie van het rechterp/aatje is 186Hz. 

Te zien is in afbeelding 67 dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater 
geen verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen dat er aan de hand van de 
frequentie een goede verdichting is aan te geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 68 en 69 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve grafiek 
te zien van de tweede verdichtingsproef met de kleine bekisting. In beide grafieken zijn met pijlen de 
opmerkingspunten aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de punten nader toegelicht. 

Opmerking 
1. Trilnaald ingebracht (29 sec.). 

A. Op moment van insteken loopt de grafiek af tot 35 sec., direct loopt de grafiek op tot 38 sec. Daarna loopt de 
grafiek gelijkmatig op tot 66 sec. waar het stabiliseert. Deze waarde blijft behouden tot het einde van de meting. 

2. Lamp aan (73 sec.). 

3. Lamp uit (105 sec.) . 

A 2 

Percentuele verandering in de qrafiek. 

• 100 l 
IS) 

Punt 2 = 99,3%. 

Bij dip op 35sec is de grafiek gedaald 
tot 62,8 %van de waarde. 
Een verschil van 36,5% 

Bij punt 2 is de grafiek weer gestegen 
tot 68,9% van de waarde. 
Een verschil van 30,4% met punt 2 en 
een verschil van 6,1% met het punt op 
35sec . 

Afbeelding 64 Tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter bij tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een 

tertsband van 200Hz. 
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Afbeelding 65 Energy-time curve van de trilnaald bij tweede verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Van de Energy time curve uit afbeelding 69 is in afbeelding 70 de eerste 32 seconden niet 
weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de gegevens vanaf het moment van insteken zichtbaar zijn. De 
grafiek lijkt goed te verlopen, echter is er een verschil tussen het punt dat de grafiek stabiliseert en 
het punt dat de betonwerker aangeeft als een goede verdichting. Als de grafiek wordt bekeken na 32 
seconden lijkt het erop dat de grafiek een klein dipje vertoont. Als de videofilm worden nagekeken 
blijkt dat de betonwerker net verstapt en de trilnaald net 1 em horizontaallaat bewegen. Deze 
beweging blijkt net op het verkeerde moment plaats te vinden, waardoor de grafiek eerder lijkt te 
stabiliseren. Tot het punt van stabilisatie lijkt de grafiek redelijk lineaire te verlopen. 

Punt waarop de grafiek 
gelijkmatig gaat stijgen 
(38 sec vorige grafiek) 

Punt van stabi/isatie 
(66 sec. vorige grafiek) 

Lampaan 
(73 sec. vorige 

grafiek) 

[dBJ lo+-----.--+------t--------1--+----t------r-----1 

-0,5 

-1;------------1------------,_ __________ -1------------,_ __________ -1------1 

-1,5;------------1-----------+ 

10 20 30 40 [s] 

Afbeelding 66 Energy-time curve van de trilnaald bij de tweede verdichtingsproef in de k/eine bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. Eerste 32 seconden zijn verwijderd van de meting en het verschil is vergroot weergegeven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Derde verdichtingsproef, grate bekisting. 

De derde verdichtingsproef is volgens plan verlopen, op het toepassen van een betonspecie met 
consistentieklasse F4 in plaats van een S3 na. Daarnaast is door de student de meettijd verkeerd 
ingesteld. Hierdoor is het einde van de proef niet opgenomen. 

In de frequentiegrafiek (afbeelding 71) ligt de piekfrequentie op 184-188Hz. 

50 

[dB] 

40 +--------+-------+------ -------~------~ 

30 

20 +--------t------+-----l--------11-------l 

10 
I --+---r-

0 -------

Afbeelding 67 Frequentie trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de grote bekisting 

In het onderstaande spectrogram (afbeelding 72) is te zien dat de frequentie afneemt tijdens het 
insteken (gele pijl). Oak is te zien dat de frequentie tijdens het verdichten lichtelijk oploopt richting de 
oorspronkelijke frequentie. Met de rode pijl is het moment aangegeven waarop de betonwerker een 
goede verdichting aangaf. De pijl ligt midden in het gebied waarin de lijn horizontaal loopt. 

Afbeelding 68 Spectrogram & waterfall grafiek van de trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de grote bekisting. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 73 is het spectrogram van afbeelding 72 uitvergroot. Te zien is dat de frequentie bij het 
erin steken terugloopt. Dit is van 188Hz tot 184Hz. Daarna loopt de grafiek heel Iicht op tot een 
horizontale lijn. Van het rechter plaatje is de frequentie gemeten van 186Hz, omdat de lijn horizontaal 
loopt mag worden aangenomen dat dit de maximale frequentie is die de trilnaald kan bereiken in 
betonspecie. 

Afbeelding 69 Spectrogram van de trilnaa/d bij de derde verdichtingsproef in de grate bekisting. Links het moment van insteken 
tot het moment van een goede verdichting volgens de betonwerker, vanaf 50 seconden is uit de grafiel< van afbee/ding 105 

gehaa/d. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 40 seconden zijn verwijderd uit linker 
grafiek. De gemeten frequentie van het rechterplaatje is 186Hz. 

Te zien is in afbeelding 73 dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater 
geen verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen dat er aan de hand van de 
frequentie een goede verdichting is aan te geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 74 en 75 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve grafiek 
te zien van de derde verdichtingsproef met de grote bekisting. In beide grafieken zijn met pijlen de 
opmerkingspunten aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de punten nader toegelicht. 
Opmerking 
1. Trilnaald ingebracht (7 sec.). 

A. Op het moment van insteken loopt de grafiek af tot 9 sec., direct loopt de grafiek op tot 13 sec. Daarna loopt 
de grafiek gelijkmatig op tot 28 sec. waar de stijging afzwakt. Tot 44 sec neemt de grafiek nog toe, waarna de 
grafiek tot 68 sec. horizontaal loopt. De grafiek neemt weer Iicht af en stabiliseert weer en blijft stabiel tot het eruit 
halen van de trilnaald. 

2. Lamp aan. (45 sec.). 
3. Lamp uit. (93 sec). 

1 
A 

2 3 

Percentuele veranderinq in de grafiek. 

Punt 1 = 99,0% 

Bij dip op 9sec is de grafiek gedaald tot 
59,7% van de waarde. 
Een verschil van 39,3% 

Bij punt 2 is de grafiek weer gestegen tot 
72.4% van de waarde. 
Een verschil van 26,6% met punt 2 en een 
verschil van 12,7% met het punt op 9sec. 

[s) 

Afbeelding 70 Tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter bij de derde verdichtingspraef in de grate bekisting. Op een 
tertsband van 200Hz. 
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Afbeelding 71 Energy-time curve van de trilnaa/d bij de derde verdichtingspraef in de grate bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Van de 'Energy time curve' uit afbeelding 75 is in afbeelding 76 de eerste 8 seconden niet 
weergegeven. Dit zorgt er voor dat de gegevens vanaf het moment van insteken zichtbaar zijn. De 
grafiek loopt gelijkmatig op, rond de 20sec. stabiliseert de grafiek heel even. Op de videobeelden is te 
zien dat de trilnaald heel Iicht (ongeveer 182 em) horizontaal wordt verschoven. Rond de 30 sec. is dit 
nogmaals het geval. Hierna loopt de grafiek op tot de 36seconde waar de grafiek stabiliseert. De 
betonwerker geeft op 37 seconden aan dat de betonspecie goed is verdicht. 

[dB] 

Punt waar grafiek stabiliseert 
(44 sec. vorige grafiek) 

Punt waarop de grafiek 
gelijkmatig gaat stijgen 
(13 sec. vorige grafiek) Stijging zwakt af 

(28 sec. vorige grafiek) 

Punt waarop grafiek 
gaatdalen 

(68 sec. vorige grafiek) 

-1+--,~------------+-----------------~---------------1--------------~ 

-1,5~---------------+----------------1----------------+--------------~ 

20 40 60 

Afbeelding 72 Energy-time curve van de trilnaa/d bij derde verdichtingsproef in de grote bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. De eerste 8 seconden van de meting zijn verwijderd en het verschil is vergroot weergegeven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Derde verdichtingsproef, kleine bekisting. 

De derde verdichtingsproef is volgens plan verlopen , op het toepassen van een betonspecie met 
consistentieklasse F4 in plaats van 83 na. Daarnaast is de meettijd verkeerd ingesteld. Hierdoor is 
het einde van de proef niet opgenomen. 

In de frequentiegrafiek (afbeelding 77) ligt de piekfrequentie op 184-189Hz. 

~~----------~----------r-----------r-----------r-------~ 
[dB] 

40+-----------+-----------~----------r-----------~------~ 

~+-----------+-----------~----------r-----------~------~ 

10+-~--------+------------~----------r-----------~------~ 

1000 [Hz) 

Afbeelding 73 Frequentie trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting 

In het onderstaande spectrogram (afbeelding 78) is te zien dat de frequentie-intensiteit afneemt 
tijdens het insteken (gele pijl). Daarnaast is te zien dat de frequentie zeer Iicht oploopt naar de 
oorspronkelijke frequentie. Met de rode pijl is het moment aangegeven waarop de betonwerker een 
goede verdichting aangaf. De pijl ligt midden in het gebied waarin de lijn horizontaalloopt. 

Afbeelding 7 4 Spectrogram & watetfall grafiek van de trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. 
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In afbeelding 79 is het spectrogram van afbeelding 78 uitvergroot. Te zien is dat de frequentie bij het 
erin steken terugloopt. Dit is van 189Hz tot 184Hz. Daarna loopt de grafiek heel Iicht op tot een 
horizontale lijn. Van het rechter plaatje is de frequentie gemeten van 187Hz, omdat de lijn horizontaal 
loopt mag worden aangenomen dat dit de maximale frequentie is die de tri lnaald kan bereiken in 
betonspecie. 

Afbeelding 75 Spectrogram van de trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. Links het moment van 
insteken tot het moment van een goede verdichting volgens de betonwerker, vanaf 45 seconden is uit de grafiek van afbeelding 
111 gehaald. Rechts het moment van een goede verdichting nog verder vergroot, eerste 35 seconden zijn verwijderd uit linker 
grafiek. De gemeten frequentie van het rechterp/aatje is 187Hz. 

Te zien is in afbeelding 79 dat de lijn ter plaatste van het aangegeven punt horizontaalloopt en dater 
geen verschuiving plaatsvindt. Uit deze grafiek is niet te concluderen dater aan de hand van de 
frequentie een goede verdichting is aan te geven. 
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Rapportage onderzoeksfase 

In afbeelding 80 en 81 is het tijdplaatje van de druk op de versnellingsmeter en de energy-time curve grafiek 
te zien van de derde verdichtingsproef met de kleine bekisting. In beide grafieken zijn met pijlen de 
opmerkingspunten aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de punten nader toegelicht. 
Opmerking 

1. Trilnaald ingebracht (7 sec) 

A. Op het moment van insteken loopt de grafiek af tot 10 sec., direct loopt de grafiek op tot 11 sec. Daarna vindt er nog een 
daling plaats, de trilnaald wordt met een schok 5 em lager geduwd. Daling bij tweede dip is tot 13 sec., waarna het gelijk stijgt 
tot 14 sec. Grafiek schommelt onrustig, maar rond een stabiele waarde tot 26 sec. 

B. Op 26 sec. loopt de grafiek gelijkmatig op waar het stabiliseert op 42 sec. Deze waarde blijft behouden tot 62 sec. waar de 
grafiek afneemt tot 67 sec., Deze waarde blijft het tot het einde van de meting. 

1. Lamp aan (40 sec). 

3. Lamp uit (74 sec). 

Percentuele veranderinq in de qrafiek. 

Punt 1 = 99,3% 

Bij dip op 1 Osee is de grafiek gedaald tot , 
61 ,4 % van de waarde. 
Een verschil van 37,9% 

Bij punt 2 is de grafiek weer gestegen tot 
68,7% van de waarde. 
Een verschil van 30,6% met punt 2 en 
een verschil van 7,3% met het punt op 
10sec. 

(s) 

Afbeelding 76 Tijdplaalje van de druk op de versnellingsmeter bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een 
tertsband van 200Hz. 
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Afbeelding 77 Energy-time curve van de trilnaald bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. 
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Rapportage onderzoeksfase 

Van de 'Energy time curve' uit afbeelding 81 is in afbeelding 82 de eerste 8 seconden niet 
weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de gegevens vanaf het moment van insteken zichtbaar zijn. 
De grafiek verloopt in het begin erg onrustig. De schommelingen zijn moeilijk te verklaren, op de 
videobeelden lijkt het erop dat de trilnaald opeens 5cm in de betonspecie wordt gedrukt. Het lijkt erop 
dat de bekisting niet voldoende is leeggeschept, waardoor de trilnaald op de oude specielaag is 
komen te staan en er dan erdoorheen zakt I wordt gedrukt. 
Na het onrustige begin loopt de grafiek na 18sec. weer gelijkmatig op. Vergeleken met de grate 
bekisting loop de grafiek minder in een boogvorm op, maar meer lineaire. Op 28 sec. is een kleine dip 
te zien, dit komt doordat de trilnaald 1 em dieper wordt gestoken. 
Dit duidt er wei op dat een betonlaag die al verder is in het verhardingsproces geen belemmering 
hoeft te vormen voor de meting. 

Punt waarbij de 
schommeling stabiliseert 

en gelijkmatig gaat stijgen 
(26 sec. vorige grafiek) 

[dB] 10-+-------------+---

-1 

Lamp aan 
(40 sec. vorige 

grafiek) 

Punt waarop grafiek 
gaatdalen 

(62 sec. vorige grafiek) 

Punt van stabilisatie 
(42 sec. vorige grafiek) 

-1,5+---------+-------- -+---------+--------l 

20 40 60 

Afbeelding 78 Energy-time curve van de trilnaa/d bij de derde verdichtingsproef in de kleine bekisting. Op een tertsband van 
200Hz. De eerste 8 seconden van de meting zijn verwijderd en het verschil is vergroot weergegeven. 
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Bijlage J, Meetmethoden voor het bepalen van de insteekdiepte. 

Electro optische afstandmeter. 
Met een electro optische afstandmeter is het mogelijk om de afstand tot het betonoppervlak exact te 
bepalen na het verdichten. Er zitten echter wei enkele nadelen aan het systeem, namelijk: 
• het hulpmiddel dient waterpas te worden gesteld; bij 1 mm 1 scheefstand in de voetplaat van het 

hulpmiddel, is de afwijking per 1 m 1 die pte van de bekisting 1 Omm 1; 

• een relatief groot apparaat dient ge"installeerd te worden op het hulpmiddel; 
• er dient een vrij zichtveld in de wapening te zijn voor de laserstraal; 

• lens van de sensor dient afgeschermd te zijn tegen vuil; 

• meten achteraf kost extra handelingstijd. 

Verschil in e/ektrisch circuit 
Een ander mogelijkheid is om met een elektrisch circuit het moment te registeren dat de trilnaald het 
betonoppervlak loslaat. In afbeelding 79 is het principe van het circuit te zien. 
De mindraad van het circuit is aan de aarde verbonden, hierdoor is het 
mogelijk om een gesloten circuit te creeren op het moment dat de trilnaald 
het betonoppervlak raakt. Het spanningsverschil is direct meetbaar, in 
combinatie met de meetmethode om de diepte van de trilnaald te bepalen 
kan het niveau van het betonoppervlak worden bepaald. 
Voordeel: 

• Betonoppervlak is exact te meten bij het onttrekken van de trilnaald . 

• Eenvoudige meetmethode. 
• Lage maatafwijking bij scheefstand hulpmiddel; indien hulpmiddel 1 mm 1 

scheefstaat heeft bij de voetplaat, wijkt de insteekplaats 1, 75mm 1 per 1 
m 1 bekistingsdiepte af. 

Nadeel: 
• Voorwaarde is dat de sensor (de pluszijde) ge"isoleerd wordt van de 

aarde. Om dit te bereiken moet de sensor van de trilnaald worden 
ge"isoleerd. De stalen trilnaald dient daarom tot de rubberen slang te 
worden ge"isoleerd. 

• Bij onttrekking van de trilnaald is het niveau van het betonoppervlak niet 
exact vast te leggen bij natte betonspecies (consistentieklasse <!:F4). Dit 

aarde 

batterlj 

elektrische 
weerstand 

Amperemeter 

sensor 
onderzljde 

trlnaakl, ·· 
geisoleerd 

aanbrengen 

komt door twee punten: Afbeelding 79 principe elektrisch circuit. 

o Capillaire werking van het oppervlak. Tijdens de proeven in de onderzoeksfase is opgemerkt 
dat de betonspecie zich capillaire gedraagt op het moment dat de onderzijde van de trilnaald 
uit de betonspecie komt. De natte betonspecie ( consistentie F4) van de proeven liet dit 
duidelijk zien. De capillaire werking is ongeveer 1 a 2cm. Bij de stuggere specie (consistentie 
S3) was de capillaire werking te verwaarlozen, doordat het achterblijvende verdichtingskuiltje 
de capillaire werking compenseerde. 

o Druipende specieresten. Bij de natte betonspecie (consistentie F4) viel op dat tijdens de 
proeven de specieresten op de trilnaald als een waterstraaltje eraf liepen. Hierdoor zal er 
contact blijven met de aarde en wordt er een tout niveau gemeten. De stugge specie 
(consistentie S3) heeft geen waterstraal, de specieresten worden als spettertjes van de 
trilnaald afgeslagen. 

De methode is toepasbaar na het verdichten voor betonspecies tot consistentieklasse S3. Welke ook 
wordt geadviseerd om als consistentieklasse te gebruiken indien er wordt verdicht met een trilnaald. 
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Tril/ingen van de tri/naa/d. 
Tijdens het vooronderzoek is opgemerkt dat met het meten van de trilling van de trilnaald oak het 
moment van insteken is te meten. In de grafiek van de amplitude is deze overgang het duidelijkste 
zichtbaar (afbeelding 80). Te zien is dat de grafiek sterk reageert op het moment van insteken (zie 
rode pijl). De grafiek buigt Iicht af en zakt dan snel met ongeveer 40%. Op het moment dat de trilnaald 
uit de betonspecie wordt onttrokken ontstaat er een dipje in de grafiek (zie blauwe pijl) en stijgt de 
grafiek weer met ongeveer 40%. 
Nadeel: 
• Relatief dure sensor is nodig voor de meting. 

• Doordat veranderingen in de trillingen een reactie is van de weerstand die de betonspecie op de 
trilnaald uitoefent, moet de trilnaald in de betonspecie zitten om dit aan de trillingen te zien. Hoe 
diep de trilnaald hiervoor in de betonspecie moet zitten is onbekend. 
In de grafiek is dat voor de sterke daling de grafiek Iicht afzwakt, dit duidt erop dat de trilnaald al 
in de betonspecie zit en dat de grate daling niet veroorzaakt wordt door het aanraken van de 
betonspecie. 
Bij het eruit halen van de trilnaald is het omgekeerde aan de hand. De weerstand wordt minder op 
de tri lnaald, waarna de grafiek omhoog schiet. Het is niet te achterhalen of de onderzijde van de 
trilnaald op het moment dat de grafiek omhoog schiet het oppervlak verlaat. 

Samenvattend kan niet worden gesteld, dat met de trillingen exact het moment kan worden bepaald 
waarop de onderzijde van de trilnaald uit de betonspecie komt en/of erin gaat. 

Afbeelding 80 Amplitude ver/oop van eerste verdichtingsproef. Te zien is dat de trilnaald 4x wordt ingestoken. 

Joost Vierling (0652767) 58 



Rapportage onderzoeksfase 

Bijlage K, Meetmethoden voor bepalen van de insteekdiepte van de trilnaald. 

lnductieve sensoren 
Met een inductieve sensor is het mogelijk om metalen op te merken 
die zich langs de sensor bewegen. In afbeelding 81 is een voorbeeld 
van een inductieve sensor te zien. lndicatieve sensoren hebben de 
volgende voordelen: aanrakingsvrije werking, hoge meetsnelheid, 
nauwkeurige metingen, ongevoelig voor uitwendige invloeden, zoals 
vuil, vocht en trillingen. 
Door bijvoorbeeld op de slang van de trilnaald om de centimeter 
metalen ringen aan te brengen, is het mogelijk om een aantal ringen 

Afbeelding 81 Voorbeeld van een 
inductieve sensor. Bran: www.ifm.nl 

te detecteren vanaf een vast punt. Het aantal gedetecteerde ringen kan omgezet worden in een 
afstand. 
Nadeel is dat de sensor aile metalen meet, dus oak metalen die reeds aanwezig zijn in de slang van 
de trilnaald, zoals koperdraden. Deze ruis dient uit de meting te worden gehaald. 

Meetwiel 
Door de slang van de trilnaald langs een meetwiel te Iaten lopen is de afstand te bepalen die de slag 
en dus de trilnaald naar beneden aflegt. Dit kan door het aantal omwentelingen van het meetwiel te 
registreren. Er zijn verschillende sensoren die zo'n functie kunnen vervullen, onder andere een 
inductieve sensor. De sensor kan gekoppeld worden aan de as van het meetwiel, waardoor deze op 
een veilige plaats in het hulpmiddel kan zitten. 
In de ontwerpfase dient er rekening mee gehouden te worden dat verkomen moet worden dat het 
meetwiel bevuild raakt met betonspecie. Bovendien mag het meetwiel niet slippen op de slang door 
zand op regenwater. Het niet goed functioneren van het meetwiel kan hierdoor de meting 
beTnvloeden. 

Maatvoering op de slang van de trilnaa/d aanbrengen. 
Door een maatvoering op de slang van de trilnaald aan te brengen kan visueel de insteekdiepte 
worden bepaald. De maatvoering kan in de vorm van witte strepen zijn om de centimeter met om de 5 
centimeter de afstandsmaat tot onderzijde trilnaald. 
Als bekend is hoe verde trilnaald in de betonspecie moet zakken, kan de betonwerker de trilnaald tot 
de juiste afstandsmaat Iaten zakken en de slang fixeren. Er dient bij deze methode rekening 
gehouden te worden, dat de betonwerker invloed heeft op het proces door de nauwkeurigheid van het 
aflezen van de maat. 

Stopmechanisme. 
Het is denkbaar om een aanslag te ontwerpen waarbij er maar een maximale hoeveelheid slang 
beschikbaar is, waardoor de trilnaald maar tot een maximaal niveau ingestoken kan worden. Het 
antwerp van een dergelijk mechanisme zal in de ontwerpfase nader bekeken worden. 
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Bijlage L. Meetmethoden voor de insteek- & onttrekkingssnelheid te reguleren. 

Handmatig inbrengen & onttrekken trilnaald. 

Op de huidige wijze wordt de trilnaald ingestoken en onttrokken met de hand. Hierbij is het gevoel en de 
ervaring van de betonwerker essentieel. In interviews 16 is naar voren gekomen, dat het wei eens voor komt 
dat de trilnaald in de wapening komt vast te zitten en dat de trilnaald niet altijd meer loskomt. In het laatste 
geval wordt de slang van de trilnaald afgesneden. 
De huidige methode kan oak in de nieuwe situatie worden toegepast. De methode heeft echter niet de 
voorkeur, omdat het doel van het onderzoek juist is om de onervaren betonwerker een hulpmiddel te geven 
om deze snelheden te kunnen beheersen en om de risico's uit te sluiten. Handmatig inbrengen en 
onttrekken heeft hierdoor niet de voorkeur. 

lnsteeksnelheid regelen en meten. 
Met behulp van een mechanisme is de snelheid te meten waarmee de trilnaald wordt ingebracht I 
onttrokken. Volgende mogelijkheden zijn er: 

• Meetwiel; bij een meetwiel dient de slang langs het meetwiel te worden geleidt. Van het meetwiel kan 
de omwentelingssnelheid worden bepaald en dus de insteeksnelheid. De meetwielen mogen echter niet 
slippen, waardoor meetfouten zouden kunnen ontstaan. De snelheid kan gereguleerd worden door een 
mechanisme toe te voegen die de snelheid regelt; 

• inductieve sensor; bij een inductieve sensor dient de slang te worden voorzien van stalen ringen. De 
sensor registreert hoe snel de ringen voorbij komen, waardoor de insteeksnelheid is te herlijden. Om de 
snelheid te reguleren dient een mechanisme te worden ontworpen die de snelheid regelt. 

• pomp; met een hydraulische of luchtpomp is te bepalen hoeveel Iucht of vloeistof onder de zuiger wordt 
weggeleid I toegevoegd. Hierdoor is de snelheid te bepalen dat de zuiger stijgt of zakt. Een apparaat 
dient ontworpen te worden waarmee de hoeveelheid Iucht I vloeistof onder de zuiger gereguleerd kan 
worden; 

• geleiding via een rail; Door de slang aan een apparaat te koppelen dat over 
een rail zakt I stijgt kan de snelheid worden gereguleerd. Het geleidings
mechanisme is voorzien van een mechanisme dat de snelheid regelt. 

Consequentie van de meetmethoden is dat er een instrument moet komen om de 
snelheid te regelen, zoals een motor of een rem. 

Scheefstand meten & erop anticiperen. [IJ!&;:r 
De scheefstand tijdens het inbrengen kan op de volgende wijzen worden gemeten: 

• Magnetisch pendelsysteem. Hierbij wordt de scheefstand van een pendel ~Lc::a 
gemeten t.o.v. een bewegende magneet. Zie afbeelding 82 voor de Afbeelding 82 Principe van een 

principewerking van een dergelijk mechanisme. Het principe wordt toegepast in maanetisch pendelsvsteem (Ro/t-

bijvoorbeeld laserwaterpasinstrumenten die zelfstandig waterpas worden gesteld. Het principe is te 

vergelijken met dat van een schietlood. Sensoren van een dergelijk mechanisme hebben een omvang 
van enkele centimeters. 

• Elektronische libellen (dooswaterpas). Met een elektronisch libel is het horizontale niveau van een 
objecten te bepalen. Sensoren zijn echter gevoelig voor trillingen, indien deze trillingen weggenomen 
kunnen worden is het een bruikbaar alternatief. 

Consequentie van meetmethoden is er pas dat actie wordt ondernomen als scheefstand is opgetreden. 
Hierdoor dient het insteken te worden onderbroken, wat niet de bedoeling is, of wordt doorgegaan met 
foutief insteken. Met de meetmethode kan de huidige manier van insteken worden verbeterd, maar niet de 
wijze van onttrekken. 

Trilnaa/d fixeren. 

Een andere mogelijkheid is om de trilnaald zodanig te fixeren dat deze geen grate scheefstand kan krijgen 
of dat de trilnaald vast zit in een gedwongen positie. Een voorbeeld zijn de trilnaalden die gebruikt worden 
bij paver machines in de betonnen wegenbouw. Deze trilnaalden zitten aan de machine gefixeerd. lndien 
de trilnaald gefixeerd is hoeft er geen rekening gehouden te worden met de insteeksnelheid, de 
onttrekkingsnelheid is echter nag niet geregeld. 

16 
(Dennis, 2011) (Johan, 2011) 
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Biilage M, onderbouwing toetsing werkwijzen. 

Toetsinq vaste eisen. 

De werkwijzen zijn getoetst op de gestelde vaste eisen. Hieronder zijn de eisen weergegeven die niet 
voldoen met daarbij een toelichting. 

In de Y-richting voldoen de volgende oplossingsvarianten niet aan de vaste eisen: 

• Y1, bij deze oplossingsvariant bestaat de mogelijkheid dat de trilnaald tijdens het verdichten 
verschuift in de Y-richting. 

In de X-richting voldoen de volgende oplossingsvarianten niet aan de vaste eisen: 
• X1, bij deze oplossingsvariant bestaat de mogelijkheid dat de trilnaald tijdens het verdichten 

verschuift in de Y-richting. 

In de Z-richting voldoen de volgende oplossingsvarianten niet aan de vaste eisen: 

• Z26, bij het meten van de scheefstand wordt er geanticipeerd op het scheef erin steken van de 
trilnaald. Dit is niet wenselijk, omdat de trilnaald dan al scheef staat. 

• Z27, bij het meten van de scheefstand wordt er geanticipeerd op het scheef erin steken van de 
trilnaald. Dit is niet wenselijk, omdat de trilnaald dan al scheef staat. 

• Z30b, de buisconstructie waardoor de trilnaald geleid wordt kan de meting be"invloeden. Slappe 
constructies, zoals een stoffen doek, hoeven geen invloed op de meting te hebben. Echter kunnen 
deze constructies tijdens het storten door de betonspecie worden weggedrukt, waardoor de 
trilnaald scheef wordt ingestoken. 

Toetsinq variabele eisen. 

De werkwijze zijn gewaardeerd aan de hand van de variabele eisen. De waardering is gegeven in een 
cijfer van 1 t/m 4, waarbij 1 het laagste is en 4 het hoogste. Cijfers zijn als volgt omschreven: 
1 = voldoet niet 
2 = voldoet, maar heeft nadelen zijn aileen oplosbaar met moeilijke ingrepen. 
3 = voldoet, maar heeft nadelen die eenvoudig zijn weg te nemen of acceptabel zijn. 
4 = voldoet 
Om in aanmerking te komen voor een structuurlijn moet 75% van de score behaald worden. Wat 
gelijk staat aan een beoordeling per eis met 3 punten. 

Naast het waarderen van de werkwijzen is er ook een weegfactor aan de eisen toegekend. Zo kan 
een per eis de mate van belangrijkheid worden aangegeven. De weegfactor is er van 1 t/m 3. Het 
waarderingscijfer wordt vermenigvuldigd met de weegfactor zodat de uiteindelijke waardering 
ontstaan. Dus een werkwijze met een waardering 4 en een weegfactor 3 kan 12 punten krijgen. 
In de onderstaande tabel zijn de weegfactoren voor de betreffende eisen bepaald. 
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het belang in vergelijklng met de eis 

van de eis A B c D E totaal weegfactor 

A - 0 0 0 0 0 1 

B 1 - 0 1 0 2 2 

c 1 1 - 1 0 3 2 

0 1 0 0 - 0 1 1 

E 1 1 1 1 - 4 3 

weegfactor tussen waarde: 

1 0 &1 

2 2&3 

3 4 
Tabel 1 bepalen van de weegfactor per ets. 

Y-richting. 

werkwijzen Y-richtin~ 
eisen weegfactor Y2 Y3 Y4 YS Y6 Y7 ldeaal 
A 1 3 2 3 3 3 4 4 
B 2 2 8 8 8 8 8 8 
c 2 8 2 6 4 4 2 8 
0 1 4 1 4 4 4 2 4 
E 3 12 12 12 12 12 9 12 
totaaC ·· ':. 29 . 25 33 31 · ~1 25 36 
% 81 69 92 86 86 69 100 

.. 
Tabe/2 waardenng werkwljzen m de Y-nchtmg. 

Toelichting: 
Y2 Een kraan kan in de weg staat voor het stortproces (A=3). Kraan moet op afstand bestuurbaar zijn om 

het bestuurbaar te houden met 1 persoon. Het rijden moet met beleid gaan en kan extra tijd kosten in 
moeilijke en onbereikbare posities. Oaarnaast moet het insteekpunt moet op de juiste positie hangen, 
de betonwerker dient deze naar de juiste positie te sturen, dit kan tijd kosten indein de betonwerker 
geen vaardigheid met de machine heeft.(B=1) 

Y3 Geleider zit op de bekisting/vlonder, tijdens het storten en kan dit in de weg zitten (A=2). Geleider kan 
in aanraking komen met personeel en of stortmaterieel. Betonspecie kan de geleider bevuilen en de 
werking be"invloeden. Oaarnaast is een speciale geleider nodig bij gebogen wand en of wand en met 
veel hoeken. (C=1) (0=1 ). 

Y4 Contactvlak dient afgeschermd te worden, om bevuiling van betonspecie tegen te gaan en om het 
insteken van het hulpmiddel te garanderen (C=3). Aanslag zit op de kist, tijdens het storten kan er 
iemand op gaan staan I in de weg zitten (A=3). 

YS Stortploeg zal niet langs de aanslag storten, maar eroverheen. Schoonmaken is daardoor nodig. (A=3) 
(C=2) 

Y6 Stortploeg zal niet langs de aanslag storten, maar eroverheen. Schoonmaken is daardoor nodig. (A=3) 
(C=2) 

Y7 Een magneet of zuignap kan gebruikt worden voor het aanhechten van de aanslag. Vuile en ruwe 
oppervlakken kan het vasthechten van de aanslag beinvloeden (C=1) (0=2). Plaatsing is afhankelijk 
van betonwerker, onnauwkeurig werken kan leiden tot een maatafwijking (E=3). 

Mogelijkheden Y2, Y4, YS en Y6 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur, Y4 heeft de 
voorkeur. 
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X-richting. 

werkwijzen X-richting 
eisen weegfactor X2 X3 X4 X5 X6 X? X8 
A* 1 3 4 4 4 4 4 4 
8 2 2 8 8 8 8 6 8 
c 2 8 6 8 4 8 6 6 
D 1 4 3 4 4 4 4 3 

E 3 12 12 12 12 12 12 12 
fotaat .. 29 :ss 36 "32 ·36. ~2 33 
% 81 92 100 89 100 89 92 

*= indien element met een verplaatsbaar element uit de Y-richting wordt 

gecombineerd wordt voldaan aan eis A 

Tabel3 waardering werkwijzen in de X-richting. 

Toelichting: 

X9 ldeaal 
4 4 
6 8 
8 8 
4 4 
12 12 
34 . 36 .. 

94 100 

X2 Een kraan kan in de weg staat voor het stortproces (A=3). Kraan moet op afstand bestuurbaar zijn om 
het bestuurbaar te houden met 1 persoon. Het rijden moet met beleid gaan en kan extra tijd kosten in 
moeilijke en onbereikbare posities. Daarnaast moet het insteekpunt moet op de juiste positie hangen, 
de betonwerker dient deze naar de juiste positie te sturen, dit kan tijd kosten indien de betonwerker 
geen vaardigheid met de machine heeft.(8=1) 

X3 8evuiling van het schanier en of de contactvlakken kan de afsluitbaarheid be"invloeden (C=3) (D=3). 
X4 
X5 Als geleiding vies wordt kan deze stroever door de aanslag gaan. (C=2) 
X6 
X? De geleider moet tijdens de uitvoering ergens ingestoken worden wat extra tijd kost (8=3). Het 

loshangende element kan bevuild worden door betonspecie doordat het tegen de trilnaald aan valt. 
(C=3) 

X8 Uitschuifbare component maakt mechanisms kwetsbaarder voor bevuiling (C I D=3). lnstellen hoeft 
aileen voorafgaande aan het proces te gebeuren. 

X9 Verwisselbare componenten zorgt voor losse onderdelen die kwijt kunnen raken. Niet voor elke mm is 
er een apart component, waardoor er stelmaat overblijft. (8=3) 

Mogelijkheden X3 & X4 t/m X9 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 

Z-richting. 

Stortlaaghoogte bepa/en: 

werkwijzen 
storthoogte 

eisen weegfactor Z1 Z2 Z4 ldeaal 

A 1 4 4 4 4 

8 2 6 8 8 8 

c 2 6 8 8 8 

D 1 4 4 4 4 

E 3 12 6 9 12 
totaal 32 30 33 .... 36 
% 89 83 92 100 

.. 
Tabel 4 waardenng werkWIJzen m de Z-nchtmg voor het bepalen van de storthoogte . 

Toelichting: 
De lens van de sensor moet afgeschermd worden tegen bevuiling (C=3). Het hulpmiddel moet 

Z1 daarnaast waterpass gezet worden. (8=3) 
Exacte betonoppervlakte niveau is niet te bepalen omdat moeilijk is vast te stellen wanneer de 

Z2 trillingen reageren, onderzoek zou moeten vaststellen wannneer trillingen reageren (E=2). 
Trilnaald dient geisoleerd te worden. Exact bepalen van het stortlaagniveau kan na het verdichten, 

Z4 van betonspecies met een consistentieklasse van F4 en hager is het niet te garanderen.(E=3) 
Mogelijkheden Z2 & Z7 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 
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lnsteken tri/naa/d: 

werkwijzen 

eisen weegfactor Z10 Z11 ldeaal 

A 1 4 4 4 

B 2 8 6 8 

c 2 8 8 8 

D 1 4 4 4 

E 3 9 12 12 

totaal ' . : I 33,:r 34 <· .... ·•.·· 36 . 
% 92 94 100 

" Tabe/ 5 waardermg werkwyzen m de Z-nchtmg voor de wijze van insteken. 

Toelichting: 
Z10 Door met de hand in te brengen kan een menselijke tout mogelijk zijn, bijvoorbeeld door ongelijkmatig 

inbrengen. (E=3) 
Z11 8ij falen is de storing niet eenvoudig door de betonwerker op te lossen. (8=3) 

Beide mogelijkheden komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 

Scheefstand verkomen 

werkwijzen 

eisen weegfactor Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z28 Z29 Z30 ldeaal 

A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

B 2 8 8 8 8 4 2 2 8 8 

c 2 6 8 6 6 6 8 8 2 8 

D 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

E 3 12 3 12 12 12 12 12 12 12 
totaat 3if 127 ..•. 33 34 30 30 •. 30 30 36 
% 94 75 92 94 83 83 83 83 100 

Tabe/ 6 waardermg werkwyzen m de Z-nchtmg voor het voorkomen van de scheefstand. 

Toelichting: 
Z21 Meetwiel kan vies worden door een vuile I natte slang (C=3). 

Met de sensor kan de snelheid worden bepaald (tijdverschil tussen signalen hebben een vaste afstand). 8ij 
handmatig insteken moet visueel geanticipeerd worden op de snelheid. Dit kan leiden tot te snel insteken. 
Automatische geleiding zou de sensor overbodig maken, omdat de snelheid in het automatische systeem te 

Z22 regelen is. (E=1) 
Met een pomp is de snelheid te regelen door Iucht langs kleine openingen te Iaten lopen waardoor er een 
tegendruk ontstaat. Openingen dienen regelbaar te zijn. Als zuigerstang krom wordt gebogen werkt pomp 

Z23 niet meer (D=3). 8evuiling kan het functioneren van zuigerstang verslechteren. (C=3) 

Z24 Geleider kan vuil worden, waardoor mechanisme minder kan functioneren. (C=3) 
8evuiling kan functioneren zuigerstang verslechteren (C=3). Hydrauliek heeft een mechanisme nodig dat de 
druk opvoert en een vloeistofreservoir, daarnaast is het mechanisme incl. vloeistof relatief zwaar, waardoor 

Z25 de betonwerker zwaar moet tillen. (8=2) 

Z28 Stuggere slang zorgt voor een slechtere hanteerbaarheid. (8=1) 
Stalen buis zorgt voor een onhanteerbare lengte. 8ij eventuele koppelstukken zorgen voor extra handelingen 

Z29 tijdens de uitvoering. (8= 1) 

Z30 Tijdens het storten komt de rail onder de betonspecie te zitten, wat het gebruik bernvloed. (C=1) 

Mogelijkheden Z21, Z22, Z23, Z24, Z28, Z29 & Z30 komen in aanmerking voor een 
oplossingsstructuur. Oplossing Z21, Z23 & Z24 hebben de voorkeur. 
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lnsteekdiepte bepalen. 

werkwijzen 

eisen weegfactor Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 ldeaal 

A 1 4 4 4 4 4 4 4 

B 2 6 6 6 6 6 6 8 

c 2 6 8 8 8 6 6 8 

D 1 4 3 4 4 4 4 4 

E 3 12 9 6 9 12 12 12 

totaaL . ....;, 32 30 2& I. 31 I ··· 32 1 .• 32 . .. · .... · .. 36 

% 89 83 78 86 89 89 100 
.. 

Tabel 7 waardenng werkwljzen m de Z-nchtmg voor het bepalen van de msteekd1epte . 

toelichting: 
Z31 Meetwiel kan vies worden door een vuile I natte slang (C=3). Trilnaald dient tot begin punt te worden 

opgehaald alvorens er wordt ingestoken (extra handeling) (8=3) 
Z32 Doordat aileen metaal wordt gedetecteerd zal de meting geen hinder ondervinden van betonspecie. De 

ringsensor kan gevoelig zijn voor harde stootbelastingen, bescherming is noodzakelijk (D=3). De 
insteekdiepte wordt tijdens het insteken bepaald. De betonwerker moet anticiperen op de afgegeven 
signalen, waardoor fouten mogelijk zijn (E=3). Trilnaald dient tot beginpunt te worden opgehaald alvorens er 
wordt ingestoken (extra handeling). (8=3) 

Z33 Maatvoering kan verkeerd worden afgelezen. Nauwkeurigheid van aflezen hangt af van de betonwerker. 
Maat bepalen gebeurt tijdens insteken (8=3), waardoor een hoge werkdruk de maatbepaling negatief kan 
be"invloeden. (E=2). 

Z34 Klem kan verkeerd geplaatst worden op de slang, door verkeerd aflezen. (E=3). Voordeel van de klem is dat 
je voorafgaand aan het insteken de insteekdiepte vastlegt, maar dat dit wei een extra handeling vergt. (8=3) 

Z35 Werking van het ratelmechanisme kan door de betonspecie worden aangestast, bescherming is nodig (C=3). 
Trilnaald dient tot begin punt te worden opgehaald alvorens er wordt ingestoken (extra handeling) (8=3). 

Z36 Mechanisme kan vies worden, waardoor werking kan falen, bescherming is nodig (C=3). Trilnaald dient tot 
beginpunt te worden opgehaald alvorens er wordt ingestoken (extra handeling) (8=3) 

Mogelijkheden Z31 tim Z36 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 

Positie vasthouden. 

werkwijzen 

eisen weegfactor Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 ldeaal 

A 1 4 4 4 4 4 4 4 

8 2 8 6 4 8 8 8 8 

c 2 6 8 6 6 6 6 8 

D 1 4 4 3 4 4 4 4 

E 3 12 12 9 12 12 12 12 
totaal ··.·· ... ·· .. ·. 

•• 
. .. ··. 34 · 34 2E) 34 34 34 3Ef 

% 94 94 72 94 94 94 100 
.. . . 

Tabe/8 waardenng werkwljzen m de Z-nchtmg voor het vasthouden van de pos1t1e . 

Toelichting: 

Z41 8evuiling door betonspecie kan de klem minder Iaten functioneren. (C=3) 

Z42 Als de wig te vast komt te zitten is deze er moeilijk uit te krijgen, wat tijd kan kosten. (8=3) 
Draaien kost tijd tijdens de uitvoering (8=2). Daarnaast kan het niet goed vastdraaien ervoor zorgen dat de 

Z43 trilnaald naar beneden zakt (E=3). Schroefdraad kan bevuild raken door de betonspecie. (C=3 & D=3) 

Z44 Klem kan bevuild raken. (C=3) 

Z45 8ewegingmechanisme moet beschermd worden tegen bevuiling. (C=3) 

Z46 Klemmechanisme kan bevuild raken. (C=3) 

Mogelijkheden Z41, Z42 & Z44 tim Z46 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 
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Trilnaa/d eruit halen, sne/heid meten. 

werkwijzen 

eisen weegfactor Z51 Z52 Z53 Z54 Z55 ldeaal 

A 1 4 4 4 4 4 4 

B 2 8 8 8 4 8 8 

c 2 6 8 6 6 6 8 

D 1 4 4 3 4 4 4 

E 3 12 3 12 12 12 12 
· totaal ·.• 3'4 ··. p.· 21· 33 ··30 34 36 

% 94 75 92 83 94 100 
.. 

Tabel 9 waardenng werkwi}Zen m de Z-nchtmg voor het erwthalen van de trilnaald en het meten van de sne/heid. 

toelichting: 

Z51 Meetwiel kan vies worden door een vuile I natte slang (C=3). 
Met de sensor kan de snelheid worden bepaald (tijdverschil tussen signalen hebben een vaste afstand). Bij 
handmatig insteken moet visueel geanticipeerd worden op de snelheid. Dit kan leiden tot te snel insteken. 
Automatische geleiding zou de sensor overbodig maken, omdat de snelheid in het automatische systeem te regelen 

Z52 is. (E=1) 
Als zuigerstang krom wordt gebogen werkt pomp niet meer (0=3). Bevuiling kan het functioneren van zuigerstang 

Z53 verslechteren. (C=3) 
Bevuiling kan functioneren zuigerstang verslechteren (C=3). Hydrauliek heeft een mechanisme nodig dat de druk 
opvoert en een vloeistofreservoir, daarnaast is het mechanisme incl. vloeistof relatief zwaar, waardoor de 

Z54 betonwerker zwaar moet tillen. (8=2) 
Geleider kan vuil worden, waardoor mechanisme minder kan functioneren. Eventueel afschermen van de geleider 

Z55 kan problemen verkomen. (C=3) 

Mogelijkheden Z51, Z53 & Z55 komen in aanmerking voor een oplossingsstructuur. 
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Bijlage N, Varianten voor het hulpmiddel. 

De structuurlijnen uit het morfologische overzicht worden in deze bijlage nader toegelicht. 

Structuurlijn 1 

X-richting: 
Op de bekisting wordt een aanslag (A) aangebracht. 
Hierin kan het hulpmiddel worden gestoken. De aanslag 
heeft een voetplaat die het mogelijk maakt dat de 
aanslag +of- 65mm in de X-richting gesteld kan worden 
op de bekisting. 
Op de bekisting dient een regel te worden aangebracht 
van 1 OOmm breed, zodat de aanslag goed bevestigd 
kan worden. Bovendien houdt de regel de aanslag vrij 
van het betonoppervlak. Er is niet gekozen om de 
stelruimte in het hulpmiddel op te nemen, omdat 
hiervoor extra onderdelen nodig zijn die de 
kwetsbaarheid van het hulpmiddel vergroten. Daar en 
tegen is ervoor gekozen om het waterpas stellen met 
stelplaatjes onder de aanslag te Iaten gebeuren. 

Afbeelding 83 Voorbeeld hoe structuurlijn 1 er a/s hulpmiddel uit kan 
zien. 

Y-richting: 
De aanslag wordt bij elk insteekpunt aangebracht, waardoor de onderlinge insteekafstand is 
gewaarborgd. De voetplaat van het hulpmiddel is voorzien van een pen en een plaat, waardoor het 
hulpmiddel niet kan draaien en op de juiste positie komt te staan. 

Z-richting: 
Het hulpmiddel gaat uit van een geleidingsbuis (D), waarover een klem met geleidingswielen wordt 
geschoven (B), zie afbeelding 87. 
Als eerste stap wordt met de optische afstandmeter (C) de afstand tot het betonoppervlakte niveau 
bepaald. De insteekdiepte en stortlaaghoogte wordt berekend, zodat de klem op de juiste plek op de 
slang kan worden gezet. De slang van de trilnaald is voorzien van een maatvoering met daarbij de 
maten, zodat de betonwerker weet waar de klem bevestigd kan worden (verdeling is per centimeter). 
De trilnaald kan hiema worden ingestoken. Op het moment dat de klem bij de geleidingsbuis komt 
dient de betonwerker de geleidingswielen over de buis te geleiden. De geleidingswielen (B) zijn 
vooraf met een computer ingesteld op een maximale snelheid voor het erin steken van de trilnaald en 
een maximale snelheid voor het onttrekken van de trilnaald. Er dient een aansluitpunt (bijv. USB) 
aanwezig te zijn in de klem, zodat het instellen mogelijk wordt gemaakt. De geleidingsbuis is 600mm, 
zodat de trilnaald ruim voor het betonoppervlak op de juiste snelheid wordt gebracht (trilnaaldlengte is 
maximaal 500mm). 

Structuurlijn 2 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
Bij de tweede structuurlijn staat automatisme centraal. De betonwerker plaats de trilnaald in het 
hulpmiddel en sluit deze tussen de geleidingswielen (B) op. De betonwerker haalt eerst de trilnaald 
maximaal op tot het beginpunt op de slang (klem C) automatisch wordt herkend en de betonwerker 
een signaal krijgt zodat hij kan gaan insteken. De betonwerker brengt de trilnaald dan zonder 
weerstand van de geleidingswielen in. Op 600mm boven de laatste stortlaag gaan de meetwielen 
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over op de maxi male snelheid. Bij het bereiken van de diepte stopt het hulpmiddel automatisch en 
blijft de trilnaald op de plaats doordat deze tussen de twee geleidingswielen zit geklemd. Bij het 
bereiken van een goede verdichting krijgt de betonwerker een signaal en wordt de trilnaald door de 
betonwerker uit de betonspecie gehaald, de 
geleidingswielen zorgen voor de maximale 
snelheid door weerstand te geven. Deze snelheid 
wordt aileen in de betonspecie aangehouden, 
daarna wordt de weerstand van de 
geleidingswielen afgehaald. 
Bij het losraken van de trilnaald met het 
betonoppervlak registreert de computer een 
verschil in het elektrische circuit en berekend 
vervolgens de insteekdiepte voor de volgende 
stortlaag. De insteekdiepte is geregistreerd met 
het aantal omwentelingen van de 
geleidingswielen. Voor de eerste stortlaag dient 
de bekistingsdiepte te worden ingevoerd. 
Het blauwe vlak (pijl A) is de plaats waar de 
computer kan komen te zitten. Afbee/ding 84 Voorbeeld hoe structuurlijn 2 er als hulpmiddel uit kan zien. 

Structuurlijn 3 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

· Z-richting: 
Het derde hulpmiddel brengt de 
trilnaald in doormiddel van een 
geleider (B). De betonwerker meet 
eerst het betonoppervlak met een 
optische afstandmeter (A). Hiermee 
kan de insteekdiepte worden 
berekend, waarna de betonwerker de 
klem op de slang (C) op de juiste maat 
kan klemmen. Hiervoor is een 
maatvoering op de slang van de 

.... c 

trilnaald aangebracht ( elke centimeter Afbeelding 85 Voorbeeld hoe structuurlijn 3 er als hulpmiddel uit kan zien. 

een maatlijn met daarbij de maat). De 
trilnaald kan vervolgens worden ingebracht, totdat het de geleider (B) bereikt. De klem op de slang 
wordt ingesloten met een schuifslot (D). Het schuifslot borgt de slang in verticale en horizontale 
richting. Nadat de klem is geborgd wordt de trilnaald de laatste 600mm op de juiste snelheid 
ingebracht. Het inbrengen van de trilnaald gebeurt automatisch, de betonwerker dient hiervoor op een 
startknop te drukken. 
De geleider (B) schuift over een buis, welke is afgeschermd (E). Hierdoor is het 
geleidingsmechanisme beschermd tegen vuiligheid, etc. Het geleidingsmechanisme is voorzien van 
een meetwiel, waarmee de snelheid word gemeten. Het geleidingsmechanisme is ook voorzien van 
een computer/motor die de snelheid reguleert. Vooraf wordt in deze computer de maxi male 
insteeksnelheid en ontrekkingssnelheid ingegeven. Het omhoog halen gebeurt handmatig, waarbij het 
hulpmiddel de maximale snelheid reguleert. 
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Structuurlijn 4 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
De vierde structuurlijn maakt gebruik van een 
ringsensor (A) om de insteekdiepte te bepalen. 
De betonwerker brengt de trilnaald slang in 
tussen de ringsensor. Op de slang zit een klem 
die het beginpunt markeert. Deze klem moet 
tegen de ringsensor worden gedrukt, een 
draadloze verbinding zorgt voor een 
herkenningsteken. De ringsensor start daarop 
een nieuwe meting. 
Op de trilnaald slang zijn om de centimeter 
stalen ringen aangebracht. De ringsensor kan 
aan de hand van het aantal ringen bepalen (en 
de optische meting) op welke diepte de trilnaald 
zich bevindt. 

Afbeelding 86 Voorbee/d hoe structuurlijn 4 er a/s hulpmiddel uit kan zien. 

1 OOmm boven het betonoppervlak wordt 
de slang vast geklemd met twee 
automatische klemmen (B). Vanaf dat 
moment wordt de 
Trilnaald via de geleider op de juiste 
snelheid handmatig ingebracht. 
Voor de andere functies is het hulpmiddel 
te vergelijken met structuurlijn 3. 

Structuurlijn 5 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
Variant om de insteekdiepte te bepalen is 
met behulp van een mechanisch 
telmechanisme. In de geleidingsplaat (C) 

Afbeelding 87 Voorbeeld hoe structuurlijn 5 er als hu/pmiddel uit kan zien. 

van het hulpmiddel zijn aan beide zijde van het insteekpunt twee klikmechanismen(A} aangebracht. 
Op de slang van de trilnaald zijn ringen aangebracht die langs dit klikmechanisme moeten. Bij elke 
ring wordt het klikmechanisme ingeduwd en zorgt voor een signaal, zodat de ringen geteld kunnen 
worden. Aan de hand hiervan kan de diepte worden bepaald. Bij het bereiken van de juiste diepte 
slaat het klikmechanisme vast en kan de trilnaald niet meer verticaal bewegen. Bovendien slaat ook 
het klikmechanisme (B) voor de barging in de horizontale richting vast, zodat de slang niet uit het 
hulpmiddel kan. 
Na de barging wordt de trilnaald handmatig verder ingebracht. Het hulpmiddel houdt automatisch de 
juiste snelheid aan. Voor de andere functies is het hulpmiddel te vergelijken met structuurlijn 3. 
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Structuurlijn 6 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
Om de storthoogte te bepalen is het 
hulpmiddel uitgerust met een optische 
afstandmeter (A). Om de trilnaald op de 
juiste plaats te houden zijn er twee 
geleidingswielen in het hulpmiddel 
opgenomen. Wiel B is verschuifbaar 
met hendel C, waardoor de slang van 
de trilnaald tussen de wielen kan 
worden geklemd. 
Voordat de trilnaald naar beneden 

A 

Afbeelding 88 Voorbeeld hoe structuurlijn 6 er a/s hulpmiddel uit kan zien. 

wordt gebracht, worden er twee klemmen op de slang aangebracht. Klem D wordt geplaatst op de 
maat van het betonoppervlak minus 10cm. Klem E wordt geplaatst op de maat van de insteekdiepte. 
Op de slang is een maatlijn aangebracht met de maten, zodat de betonwerker de klemmen goed kan 
plaatsen (per centimeter een maatlijn). Bij het insteken passeert klem D wiel B. Dit is het teken voor 
de betonwerker om hendel C aan te duwen en de slang tussen de twee wielen te klemmen. 
Doordat wiel F ingesteld is op een vaste snelheid wordt de trilnaald handmatig op de juiste snelheid 
de betonspecie ingebracht. Op het moment er een goede verdichting is bereikt wordt de trilnaald met 
een maximale snelheid uit de betonspecie gehaald. 
De maximale snelheden zijn vooraf ingesteld met behulp van een computer. Wiel F heeft linksom een 
andere maximale snelheid als rechtsom, zodat het insteken en eruit halen in een beweging kan 
gebeuren. 

Structuurlijn 7 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
Het hulpmiddel komt overeen met 
structuurlijn 6. Het grote verschil zit bij de 
geleidingswielen. Deze zitten op een vaste 
afstand van elkaar. Hierdoor kan de 
trilnaald zonder veel handelingen worden 
ingebracht. Om tijdens het insteken wei de 
juiste snelheid te hebben is de klem A 
voorzien van een geleidingsconstructie van 
500 a 600mm. 

Afbeelding 89 Voorbeeld hoe structuurlijn 7 er als hulpmiddel uit kan zien. 

De geleidingsconstructie wordt tussen de wielen gedruk waardoor de geleidingswielen gaan 
functioneren. 
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Structuurlijn 8 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
Structuurlijn 8 heeft veel weg van 
structuurlijn 5. Het verschil zit in de 
manier hoe de insteekdiepte wordt 
bepaald. 
Dit hulpmiddellaat het 
klemmechanisme vastslaan op 600mm 
boven de vorige stortlaag. Hierna wordt 
de trilnaald met de geleider op de juiste 
snelheid naar het betonoppervlak 
gebracht. Na het signaal van een 
goede verdichting wordt de trilnaald op 
maximale snelheid onttrokken. 
Bij het losraken van de trilnaald met het 
betonoppervlak registreert de computer 

Afbeelding 90 Voorbeeld hoe structuurlijn 8 er als hulpmiddel uit kan zien. 

een verschil in het elektrische circuit en berekend vervolgens de insteekdiepte voor de volgende laag. 
De insteekdiepte wordt geregistreerd met het aantal omwentelingen van de geleidingswielen. Na de 
berekening wordt de laag opgeslagen voor gebruik bij de volgende strotlaag. Voor de eerste stortlaag 
dient de bekistingsdiepte te worden ingevoerd. 

Structuurlijn 9 

X & Y-richting: 
Zoals structuurlijn 1. 

Z-richting: 
De insteekdiepte wordt bepaald met een ringsensor. De 
betonwerker brengt de trilnaald slang in tussen de 
ringsensor. Op de slang zit een klem die het beginpunt 
markeert. Deze klem moet tegen de ringsensor worden 
gedrukt, een draadloze verbinding zorgt voor een 
herkenningsteken. Op de trilnaald slang zijn om de 
centimeter stalen ringen aangebracht. De ringsensor kan 
aan de hand van het aantal ringen bepalen op welke 
diepte de trilnaald zich bevindt. 
1 OOmm boven het betonoppervlak wordt de slang vast 
geklemd met twee automatische klemmen (B). Vanaf dat 

Afbeelding 91 Voorbeeld hoe structuurlijn 9 er als hulpmiddel uit 
kan zien. 

moment wordt de trilnaald via de geleider op de juiste snelheid ingebracht. 

De structuurlijn maakt gebruik van een zuigerpomp om de insteeksnelheid te regelen. Hiermee komt 
de werkhoogte voor de betonwerker wat hager te liggen en kan hij de trilnaald loslaten tijdens het 
inbrengen. Daarentegen moet bij wei met een hager hulpmiddel rondlopen, wat de hanteerbaarheid 
verminderd. 
In de buis zit een zuiger die de insteek-/ onttrekkingsnelheid bepaald. In de zuiger zitten twee 
openingen. Een opening regelt de onttrekkingsnelheid en heeft een constante grate. Het tweede gat 
dient variabel regelbaar te zijn, omdat de insteeksnelheid varieert. 
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Bijlage 0, Waardering varianten hulpmiddelen. 

structuurlijn 

A 1 

8 2 

c 2 8 

D 1 4 

E 3 12 

F 1 

totaal 
% 

Toelichting: 
1 8: Het hulpmiddel is vrij hoog door de geleidingsbuis, wat de hanteerbaarheid vermindert en de 

kwetsbaarheid voor verbuigen vergroot. Daarnaast is de klem om de slang groat en lamp door het 
geleidingsmeehanisme, dit verminderd ook de hanteerbaarheid. (8=1) 
8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening grater te worden gehouden. (8=1) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: Geleidingsbuis en geleidingswielen kunnen vuil worden, wat gevolgen heeft voor de werking van het 
hulpmiddel. (C=3) 
D: Doordat de klem met geleiding op de grand kan komen te liggen is de kans op vervuiling groat en 
ook de kans op vastlopen. Dit verkleind de betrouwbaarheid. (D=3) 
E: 8ij een te hoog gestorte stortlaag (>600mm) kan de trilnaald met een te hoge snelheid op het 
betonoppervlak komen, waardoor seheefstand ontstaat. (E=2) 
E: Er is wei een kans dat de betonwerker de klem op de slang van de trilnaald verkeerd plaatst, 
waardoor de insteekdiepte fout kan zijn. (E=2) 
F: Aantal handelingen = 7(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, klem plaatsen op slang, trilnaald in 
hulpmiddel plaatsen&laten zakken, geleider op buis plaatsen, inbrengen trilnaald, omhoog geleiden 
trilnaald) 

2 8: Snel insteken loopt wei vertraging op doordat de slang eerst naar boven wordt gehaald om van het 
beginpunt te kunnen starten. (8=3) 
C: De geleidingswielen en sluitingseonstruetie kunnen vies worden, wat de werking van het hulpmiddel 
kan be"invloeden. Het aandrijfmeehanisme dient goed te worden afgesehermd tegen vuil, water en 
betonspecie. Daarnaast dient sehoonmaken eenvoudig te zijn. (C=3) 
E: 8ij een te hoog gestorte stortlaag (>600mm) kan de trilnaald met een te hoge snelheid op het 
betonoppervlak komen, waardoor seheefstand ontstaat. (E=3) 
F: Aantal handelingen = 4. (neerzetten hulpmiddel, trilnaald plaatsen in hulpmiddel, diehtzetten en 
borgen seharniereonstruetie, starten inbrengen) 

3 8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening grater te worden gehouden. (8=3) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: Doordat aile bewegingmeehanisme zijn afgesehermd kan betonspeeie het funetioneren van het 
hulpmiddel niet belemmeren. Aileen het borgmeehanisme kan bevuild raken, maar eventuele bevuiling 
heeft weinig tot geen invloed op het funetioneren van het hulpmiddel en wordt ervan gedrukt. 
E: Voor het Iaten zakken van de trilnaald zijn aile maten bekend, wat kans op fouten verkleind. Er is wei 
een kans dat de betonwerker de klem op de slang van de trilnaald verkeerd plaatst, waardoor de 
insteekdiepte fout kan zijn. (E=3) 
F: Aantal handelingen = 7(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, klem plaatsen op slang, trilnaald in 
hulpmiddel plaatsen, inbrengen trilnaald, borgen slang trilnaald op geleider, omhoog halen trilnaald) 

4 8: ringen om de em geeft extra gewieht aan de trilnaald. Ring met een diameter van 3 em en een dikte 
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van rond 1 mm geeft een extra gewieht per m1 van 0,46 kg. Deze ringen dienen in de rubber slang te 
worden ge"integreerd i.v.m. kwetsbaarheid. (8=2) 
8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening groter te worden gehouden. (8=2) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: Doordat aile bewegingmeehanisme zijn afgesehermd kan betonspeeie het funetioneren van het 
hulpmiddel niet belemmeren. Het klemmeehanisme nabij de ringsensor kan wei vuil worden en moet 
besehermd worden. 
D: Hulpmiddel bepaald automatiseh de insteekdiepte. Weergave van belangrijke parameters is 
belangrijk om zodoende het mogelijk foutief funetioneren van het hulpmiddel op te merken. 
D: De ringsensor meet metalen, in de slang van de trilnaald zit ook metaal (koper leidingen). Deze 
dienen uit de meting gefiltert te worden. 
D: 8eseherming van de ringsensor is noodzakelijk, om de sensor tegen stootbelastingen te 
besehermen. Meetvlak kan eehter niet afgesehermd worden (D=3) 
F: Aantal handelingen = 5(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, trilnaald in hulpmiddel plaatsen, 
inbrengen trilnaald, omhoog halen trilnaald) 

5 8: Ringen om de em geeft extra gewieht aan de trilnaald. Stalen ringen zijn niet toepasbaar. Ring met 
een diameter van 3 em en een dikte van rond 3mm geeft een extra gewieht per m1 van 4,2 kg. Ringen 
van PVC wegen 0,77kg/m1 extra en A8S (kunststof) 0,56 kg/m1 slang. (8=3) 
8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening groter te worden gehouden. (8=2) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: Doordat aile bewegingmeehanisme zijn afgesehermd kan betonspeeie het funetioneren van het 
hulpmiddel niet belemmeren. Het klikmeehanisme kan wei vuil worden en moet besehermd worden. 
C: Tussen de ringen op de slang kan het vies worden met betonspeeie, indien slang in de betonspeeie 
komt te liggen. 8etonwerker moet er op toezien dat ringen voldoende sehoon zijn, zodat het 
klikmeehanisme elke ring kan opmerken. (C=3) 
D: Hulpmiddel bepaald automatiseh de insteekdiepte. Weergave van belangrijke parameters in 
belangrijk om zodoende het mogelijk foutief funetioneren van het hulpmiddel op te merken. 
F: Aantal handelingen = 5(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, trilnaald in hulpmiddel plaatsen, 
inbrengen trilnaald, omhoog halen trilnaald) 

6 8: Het positioneren van de twee klemmen op de slang kost tijd. (8=3) 
8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening groter te worden gehouden. (8=2) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: De geleidingswielen kunnen vies worden. (C=2) 
E: Er is een kans dat de betonwerker de klemmen op de slang van de trilnaald verkeerd plaatst, 
waardoor de insteekdiepte fout kan zijn. Daarnaast kan hij de borghendel te laat aandrukken, waardoor 
de trilnaald met te grote snelheid het betonoppervlak raakt en seheef wordt ingestoken.(E=2) 
F: Aantal handelingen = 7(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, klemmen plaatsen op slang, 
trilnaald in hulpmiddel plaatsen, inbrengen trilnaald, borgen slang trilnaald, omhoog halen trilnaald) 

7 8: De grote van de klem kan de hanteerbaarheid van de slang negatief be"invloeden. (8=3) 
8: Door de afstandmeter dient de sparingsruimte in de wapening groter te worden gehouden. (8=2) 
C: Lens van de optisehe afstandmeter dient besehermd te worden tegen vuil. 
C: De geleidingswielen kunnen vies worden. Doordat aileen de insteeksnelheid wordt bepaald heeft het 
slippen van de slang minimale gevolgen voor het verdiehtingsproees (C=2) 
E: Er is een kans dat de betonwerker de klemmen op de slang van de trilnaald verkeerd plaatst, 
waardoor de insteekdiepte fout kan zijn. (E=3) 
F: Aantal handelingen = 6(neerzetten hulpmiddel, meten stortlaag, klem plaatsen op slang, trilnaald in 
hulpmiddel plaatsen, inbrengen trilnaald, omhoog halen trilnaald) 

8 8: Ringen om de em geeft extra gewieht aan de trilnaald. Stalen ringen zijn niet toepasbaar. Ring met 
een diameter van 3 em en een dikte van rond 3mm geeft een extra gewieht per m1 van 4,2 kg. Ringen 
van PVC wegen 0,77kg/m1 extra en A8S (kunststof) 0,56 kg/m1 slang. (8=3) 
C: Doordat aile bewegingmeehanisme zijn afgesehermd kan betonspeeie het funetioneren van het 
hulpmiddel niet belemmeren. Het klikmeehanisme kan wei vuil worden en moet besehermd worden. 
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C: Tussen de ringen op de slang kan het vies worden met betonspecie, indien slang in de betonspeeie 
komt te liggen. 8etonwerker moet er op toezien dat ringen voldoende sehoon zijn, zodat het 
klikmeehanisme elke ring kan opmerken. (C=3) 
D: Hulpmiddel bepaald automatiseh de insteekdiepte. Weergave van belangrijke parameters in 
belangrijk om zodoende het mogelijk foutief funetioneren van het hulpmiddel op te merken. 
E: 8ij een te hoog gestorte stortlaag (>600mm) kan de trilnaald met een te hoge snelheid op het 
betonoppervlak komen, waardoor seheefstand ontstaat. (E=3) 
F: Aantal handelingen = 4(neerzetten hulpmiddel, trilnaald in hulpmiddel plaatsen, inbrengen trilnaald, 
omhoog halen trilnaald) 

9 8: Ringen om de em geeft extra gewieht aan de trilnaald. Ring met een diameter van 3 em en een dikte 
van rand 1mm geeft een extra gewieht per m1 van 0,46 kg. Deze ringen dienen in de rubber slang te 
worden ge"integreerd i.v.m. kwetsbaarheid. (8=3) 
8: Hanteerbaarheid is minder doordat het hulpmiddel grater is. (8=3) 
C: Doordat aile bewegingmeehanisme zijn afgesehermd kan betonspeeie het funetioneren van het 
hulpmiddel niet belemmeren. Het klemmeehanisme nabij de ringsensor kan wei vuil worden en moet 
besehermd worden. 
D: Hulpmiddel bepaald automatiseh de insteekdiepte. Weergave van belangrijke parameters in 
belangrijk om zodoende het mogelijk foutief funetioneren van het hulpmiddel op te merken. 
D: De ringsensor meet metalen, in de slang van de trilnaald zit oak metaal (koper leidingen). Deze 
dienen uit de meting gefiltert te worden. 
D: 8eseherming van de ringsensor is noodzakelijk, om de sensor tegen stootbelastingen te 
besehermen. Meetvlak kan eehter niet afgesehermd worden (0=3) 
D: Zuigerstang kan door een stootbelasting mogelijk verbuigen, waardoor het niet meer funetioneert. 
Dikte zuigerstangen zijn daarom wenselijk om dit tegen te gaan. 
E: 8ij een te hoog gestorte stortlaag (>600mm) kan de trilnaald met een te hoge snelheid op het 
betonoppervlak komen, waardoor seheefstand ontstaat. (E=3) 
F: Aantal handelingen = 4(neerzetten hulpmiddel, trilnaald in hulpmiddel plaatsen, inbrengen trilnaald, 
omhoog halen trilnaald) 
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lnsteekpunt 
Bijlage P. Varianten voor de user interface. 

Structuurlijn 1 

mmQJ0~~ 
ITJ [!J [!][I§][!] D] 

Na plaatsing van het hulpmiddel wordt met drukknoppen (A) het insteekpunt 
aangegeven. De stortlaaghoogte van de voorgaande stortlaag wordt opgehaald 
en weergegeven. Betonwerker kan hierna de insteekdiepte en de hoogte van 
de stortlaag aflezen, bij een te hoge stortlaag dient de betonploeg te worden 
ge"informeerd. 

O]~~~Q]~ 

~~~~~~ 
I2.DJEI oude stortlaag 

[5]JBJ hoogte stortl. 

lnsteeksnelheld Input 

Na het plaatsen en het omhoog halen van de trilnaaldslang in het hulpmiddel 
tot het beginpunt, dient de betonwerker op de meetknop (B) te drukken. 
Hiermee start de meting van de werkelijke insteekdiepte van de trilnaald. De 
afstand wordt op de display weergegeven. Bovendien wordt oak de meting 
gestart voor het bepalen van het niveau van het betonoppervlak. Bij het 
onttrekken van de trilnaald wordt de meting voor het bepalen van het 
stortlaagniveau verricht. De maat tot het stortlaagniveau wordt opgeslagen in 
het systeem. 

• goede verdlchtlng 

De snelheid van het meetwiel kan ingesteld worden met behulp van een 
computer. De computer kan in het instrument worden geplugd (C). Voordeel is 
dat de snelheid tijdens het verdichtingsproces niet gewijzigd kan worden. 

Afbeelding 92 structuurlijn 1 

Doormiddel van een oplopend lichtbalkje is de insteeksnelheid visueel weergegeven. Macht de maximale 
snelheid worden overschreden en de rode lampjes aangaan is dit een teken voor de betonwerker dat het 
hulpmiddel niet goed functioneert. De betonwerker moet dan de snelheid handmatig regelen en het 
instrument na gebruik Iaten controleren. 
Als laatste wordt een goede verdichting weergegeven met een lampje dat oak geluid maakt bij het bereiken 
van een goede verdichting. De meting van een goede verdichting wordt automatisch gestart bij het 
insteken van de trilnaald. De meting stopt bij het voltooien van de niveaumeting bij het onttrekken van de 
trilnaald. 

Structuur/ijn 2 
Voor het herkennen van het insteekpunt wordt gebruik gemaakt van RFID (Radio 
frequency indentification) technologie. Het principe werkt zoals de OV-tagkaart of 
een toegangspasje. In de aanslag, waarin het hulpmiddel gestoken wordt, zal een 
RFID tag aangebracht worden, bij uitlezen van de tag wordt het insteekpunt 
herkend. Met een RFID reader kan een dergelijke tag worden ingesteld en 
uitgelezen. Aan de onderzijde van het hulpmiddel dient een RFID reader te zitten. 

lnsteekpunt 

08 
20 16 

vatige meting 

Het meten van het betonoppervlak gebeurt op het moment dat de trilnaald wordt 
onttrokken. De maat wordt opgeslagen en bij de volgende laag opgevraagd. De 
meetgegevens worden dan weergegeven in een afbeelding van een 
bekistingsdoorsnede. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk waar de maten 
voor staan. 

WU<kelljke lnsteekdlepte 

• goede 
verdlchtlng 

Het beginpunt om de insteekdiepte van de trilnaald te meten wordt aangegeven 
met een klem die op de slang zit. Deze klem is voorzien van een RFID tag, 
waarmee het systeem het beginpunt kan herkennen. Hiervoor dient nabij het 
meetwiel een RFID-reader worden geplaatst. Een lampje (A) Iicht op om de 
betonwerker te informeren dat het systeem het beginpunt heeft opgemerkt en het 
insteken kan beginnen. 
De maximale snelheid wordt ingevoerd zoals bij structuurlijn 1. De weergave is via 

Afbeelding 93 structuur/ijn 2 

een analoge snelheidmeter. Bij het invoeren van de maximale insteek en onttrekking snelheid, verschuiven 
de gele en rode wijzer. De groene wijzer geeft de werkelijke snelheid aan. 
De goede verdichting wordt aangegeven met een lampje. De meting van een goede verdichting wordt 
gestart op het moment dat het beginpunt wordt herkend. De meting stopt bij het voltooien van de 
niveaumeting bij het onttrekken van de trilnaald. 
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Structuurlijn 3 
Met behulp van het intoetsen van het insteekpunt zijn de gegevens op te halen 
voor de meting. De meetgegevens worden weergegeven in een afbeelding van 
een bekistingdoorsnede. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk waar de maten 
voor staan. 

0][3][1] 

~~~@] 
0~~~ 

net 

08 
20 16 

vorlge meting 

Het beginpunt van het van de meting wordt automatisch herkend. Hiervoor dient er 
een RFID tag op de slang te worden aangebracht en een RFID reader in het 
hulpmiddel. Bij herkenning Iicht er een lampje (B) op, zodat de betonwerker weet 
dat hij de trilnaald kan Iaten zakken. De werkelijke insteekdiepte wordt visueel 
aangegeven met lampjes, bij het bereiken van de juiste insteekdiepte Iicht lamp A 
op. 

! 0~-e 
De maximale snelheid wordt ingevoerd zoals bij structuurlijn 1. De weergave is 
digitaal, zodat de betonwerker de exacte getallen krijgt te zien en zo een beter 
beeld krijgt bij het fout functioneren van het hulpmiddel. 

• 1""'- A 

De goede verdichting wordt aangegeven met een lampje. De meting van een 
goede verdichting wordt gestart op het moment dat het beginpunt wordt herkend. 
De meting stopt bij het voltooien van de niveaumeting bij het onttrekken van de 
trilnaald. 

lOBI 
snelheld 
(an/s) 

c:gj max. snelheid (erin) 

D5l max. an9lheld (erull) 

Input ~ 

Structuurlijn 4 • goede verdlchtlng 

Voor het herkennen van het insteekpunt wordt gebruik gemaakt van RFID (Radio 
frequency indentification) technologie. Het principe werkt zoals de OV-tagkaart of Afbeelding 94 structuurlijn 3 

een toegangspasje. In de aanslag, waarin het hulpmiddel gestoken wordt, zal een RFID tag 
aangebracht worden, bij uitlezen van de tag wordt het insteekpunt herkend. Met een RFID reader 
kan een dergelijke tag worden ingesteld en uitgelezen. Aan de onderzijde van het hulpmiddel 
dient een RFID reader te zitten. 
Het meten van het betonoppervlak gebeurt op het moment dat de trilnaald uit de betonspecie 
wordt onttrokken. De meetgegevens worden niet weergegeven. Het niet weergegeven heeft tot 
voordeel dat er minder gegevens zichtbaar zijn, waardoor de betonwerker aileen de meest 
noodzakelijke informatie krijgt, het functioneren van het instrument is echter niet meer te 
controleren. 
Het beginpunt om de insteekdiepte van de trilnaald te meten wordt aangegeven met een klem die 
op de slang zit. Deze klem is voorzien van een RFID tag, waarmee het systeem het beginpunt 
kan herkennen. Nabij het meetwiel dient een RFID-reader worden geplaatst. Een lampje (A) Iicht 
op en geeft een geluidsignaal om de betonwerker te informeren dat het systeem het beginpunt 
heeft opgemerkt. 

begin 
lnsteekdlepte 

• goede 
verdlchtlng 

Input G 
De maximale snelheid wordt ingevoerd met een laptop, zoals bij structuurlijn 1. Er is er voor Afbeelding 95 

structuurlijn 4 
gekozen bij deze variant om de snelheid niet aan te geven. Dit heeft het voordeel dat er minder 
gegevens zichtbaar zijn, waardoor de betonwerker aileen de meest noodzakelijke informatie krijgt, het 
functioneren van het instrument is echter niet meer te controleren. 
De goede verdichting wordt aangegeven met een lampje. De meting van een goede verdichting wordt 
gestart op het moment dat het begin punt wordt herkend. De meting stopt bij het voltooien van de 
niveaumeting bij het onttrekken van de trilnaald. 
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Bijlage Q, Waardering varianten meetinstrument. 

Variant 

eisen weegfactor 1 2 3 4 Idea a I 

A 2 4 6 4 8 8 

B 1 2 4 4 4 4 

c 1 3 4 3 4 4 

D 2 4 8 6 8 8 

E 3 12 12 12 9 12 

F 3 6 12 9 12 12 
tot6i:lt · . ::· .... · at ' 46'· 38 45 

.. 48 
% 65 96 79 94 100 

Toelichting: 
1 A: door het groat aantal drukknopen voor het aangeven van het insteekpunt, zit het display van het instrument val met 

cijfers. Dit zorgt voor een hoop onnodige informatie. (A=2) 
A: door het onder elkaar zetten van aile meetgegevens ontstaat er een lijst met getallen die niet in een oogopslag 
duidelijk is. Dit verminderd de begrijpelijkheid van de situatie. (A=2) 
B: Bij een grater aantal insteekpunten dan het aantal drukknoppen, ontstaat er een er een probleem. (8=2) 
C: Het visueel weergeven van de snelheid met lampjes is niet praktisch, bij eventueel corrigeren dient de betonwerker te 
corrigeren op concrete getallen. (C=3) 
D: 2 handelingen tijdens het verdichten (D=2) 
E: De insteeksnelheid en diepte zijn corrigeerbaar met het weergeven van de snelheid en diepte van het moment.(E=4) 
F: Er is een kans dater een verkeerd insteekpunt wordt ingevoerd. lndien het beginpunt wordt vergeten aan te geven 
wordt er geen insteekdiepte opgenomen, wat gevolgen heeft bij de volgende stortlaag. (F=2) 

2 A: Bouwvakkers zijn visueel ingesteld, het weergeven van de meetgegevens in een tekening zal door deze doelgroep 
duidelijker zijn dan enkele losse getallen. Door het beter begrijpen van de getallen kan de betonwerker een beter gevoel 
krijgen van de situatie. 
A: Door het visueel weergeven van de snelheid op een analoge meter wordt het weergeven van getallen vermeden, 
zonder dat daarbij informatie verloren gaat. T.o.v. structuurlijn 4 is dit echter nag veel informatie die wordt weergegeven. 
(A=2) 
D: 0 handelingen tijdens het verdichten (D=4) 
E: De insteeksnelheid en diepte zijn corrigeerbaar met het weergeven van de snelheid en diepte van het moment.(E=4) 
F: kans op menselijke fouten is verwaarloosbaar, met de lichtsignalen en geluidssignalen mag worden verondersteld dat 
de betonwerker voldoende informatie krijgt om tot een goede handeling te komen. 

3 A: Bouwvakkers zijn visueel ingesteld, het weergeven van de meetgegevens in een tekening zal door deze doelgroep 
duidelijker zijn dan enkele losse getallen. Door het beter begrijpen van de getallen kan de betonwerker een beter gevoel 
krijgen van de situatie. 
A: Het weergeven van de snelheid in getallen zorgt voor extra getallen op het display die met elkaar vergeleken dienen te 
worden. Het oogt druk en de betonwerker moet nadenken of de getallen met elkaar overeenkomen. Dit verminderd het 
snel interpreteren van de getallen. (A=3) 
C: Bij eventueel falen moet de betonwerker beschikken over concrete getallen om het eventueel corrigeren op af te 
stemmen. Het visueel weergeven van de insteekdiepte met lampjes is niet praktisch.(C=3) 
D: 1 handelingen tijdens het verdichten (intoetsen insteekpunt) (D=3) 
E: De insteeksnelheid en diepte zijn corrigeerbaar met het weergeven van de snelheid en diepte van het moment.(E=4) 
F: Er is een kans dater een verkeerd insteekpunt wordt ingevoerd. (F=3) 

4 A: Bijna geen informatie, waardoor zeer begrijpelijk. 
BID: Er hoeft niets bediend te worden, betonwerker hoeft aileen te handelen aan de hand van de signalen. 
D: 0 handelingen tijdens het verdichten (D=4) 
E: Correctie is niet mogelijk bij een slecht functionerend hulpmiddel. Afgevraagd moet worden of je alles moet kunnen 
corrigeren of dat controle vooraf het functioneren van het hulpmiddel moet kunnen garanderen. Correctie van het 
insteekpunt is mogelijk, door het hulpmiddel opnieuw in te steken. Dit geldt oak voor het begin van het insteken. (E=3) 
F: kans op menselijke fouten is verwaarloosbaar, met de lichtsignalen en geluidssignalen mag worden verondersteld dat 
de betonwerker voldoende informatie krijgt om tot een goede handeling te komen. 
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Bijlage R. Voorbeeld van een toe te passen PDA. 

0 
Extreem robuust en krachtig 
[)I TDS Nocnad tllen aJies in zlch wat u wenst in een rotwste PI}\. 
Naast de ge'ir1egreerde Bluetooth rnodlje, GPS en tilt WLAN modem, 
is de Nomad oak leverbaar met een gerntegreerde GPRS/EDGE module, 
ingebo~de !lgitale camera en barcodescanner. Met superieure 
snelheld en meer dan voldoende SDRAM en Rash geheugen is deze 
heavy duly PDA Uitermate geschlkt voor rrmie le toepassingen in zware 
omstandighede n lllitenshlis. 

AJs een ectte rolllll$te PDA. vokloet de Nocnad aan de strenge 
Ml-STD-BiOF mlitaire standaard vw vallen. trilingen, vochtigheid, 
hoo~e en extreme temperaturen. De Nocnad heett de IPSB specillcatie, 
hetgeen betekent dat het apparaat volle!lg atgesllten iS tegen stat 
en water. 

De Nomad iS voorzien van een krachtige 006 MH z Marvell PXA320 
:xscale-~Jocessor, ; 2B MB DDR SDRAM getllugen en maximaaJ 2 GB 
Flash-geheugen. Het device heett een hot-swappable llttium ion batterij 
die een dag meegaat zonder her1adert Het fiji VGA truch screen biedt 
een zeer sctllrp en helder beeld met een hoge resoll11e, zelts in tel 
zonlicht. Hlerdoor iS de Nocnad ldeaal voor !J'atlsche ap~icatles . Het 
numer1eke toetsenbord met achter!J'ondver1ictting maakt de Nocnad 
geschikt voor ge brulk ·s naclts r1 il een donkere or-ngevlng. De Nocnad 
draait op de laatste Windows Mooile 6.1 softWare en ondersteur-. zo 
aile gangbare toepassingen, lnclusiet een breed scala aan software van 
derden voor indll$tr1especltleke toepasslngen. 

De Nomad maakt het eenvoUdig om in het veld data te verzamelen, op 
te slaan en te commuriceren aangezien tilt awaraat verkrijgbaar is met 
vele gerr-.egreerde ~ies . Een gernte!J'eerde GPS-ontvanger geett u de 
jliSte locatiegegevens voor navigatletoepassingen. Met de lngebouwde 
laser scanner kurt u direct gegevens verzamelen uit 1D barcodes en 
met de ge'integreerde 5 megaplxe lllglale camera maakt u kleurentlto's 
voor lnspectles, onderhoud en reparatles. Daarnaasi kurt u gebrlik 
maken van de CF en SDIO slru om nog meer apparaten. zoals dverse 
RAD readers. aan te sluiten rt het geheugen ve rder uit te brei den. 

www. ultrarugged.com 
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Bijlage S, Onderdelen voor verdichtingshulpmiddel. 

Voorbeelden van mogelijk toe te passen onderdelen. 

Motor 

Stappenmotor Modell 

Elnzelwelle 
Doppelwelle 

Klemmenk11sten-Typ 

Anschlusstyp 
Nm 

Fabrikant Vexta, PK Serie 
PK2913-E4.0B (bipolar seriell) 
Afmetingen: 85x85x126 mm 
Aslengte = 37mm PK2913·E4.08 I B~olar,(SerieiQ I 9,3 

Gewicht = 3,8kg. 
www.emisgmbh.de 
(Berekening wordt later dit hoofdstuk gegeven). 

Stappenmotor besturing. 

Besturingssyteem van fabrikant EMIS. 
Bestaande uit de onderdelen: 
SMCflex-BASIS 
SMCflex-ME 
SMCflex-EMCU 
SMCflex-10 
Hiermee kunnen de volgende functies worden vervuld: 

Aandrijven motor. Ouiste snelheid en positie) 
In- en uitschakelen motor. 
Opslag voor technische gegevens. 
Aansluitmogelijkheid voor inductieve sensor & rem. 
Aansluitmogelijkheid voor PDA via USB poort. 

Afmetingen: 1 00x1 00x70mm 
www.emisgmbh.de 

Remmechanisme 
Size ~ Torque [Nm] 

Elekromagnetische rem 
Fabriaknt SUCO, Type B 
Diameter = 80mm 

For re~reno:e purPOses ' 
Speed or rotation max. 
[rpm! 

Power (W( T • 20" C 

4.5 
i 

8 000 i 

Dikte = 22mm 
www.suco.de 

r-~---- --- ~ 

lnductieve sensor: 

Voor bepalen van snelheid en afstand. 
Fabrikant: TT electronics 
Type:94064 
www.abelektronik.de 

Joost Vierling (0652767) 

d ITI3l(_ [mm) 21 

D(mmJ 

17 

80 
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2. Tandkrans 

... 
.,_ I 

t I 1 

I I 

•• . • I 

~ 

·~ ~--~~ 
J~ 

I 

l~ 
1. Tandkrans [recht weergegeven) 

Afgegeven signaal 
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Accu 

Milwaukee 24VDC 
Batterijduur 3Ah. 
(Berekening wordt later dit hoofdstuk gegeven). 

Kogel/ager 

Kogellager stofdicht 

B = 4mm, d = 10 & D = 15mm 
Maximaal toerental = 34.000 rpm 
www.neita.nl 

Verend drukstuk 

Verend drukstuk met sleuf en kogel 
met versterkte veerkracht. 

Diameter M4 
Lengte 9,8mm 
Veerkracht begin: 12N 
Veerkracht eind: 22N 

www.kipp.com 

RF/D systeem 

- B -

D 

2Z 

0 

Milteriaal: 
staal uit-.o eri ng: 
Huls staal hardheidsklasse 5.8. 
Kogel uit staal, veer verenstaal K I. D . 
R VS-uitvoeri ng: 
Huls 1.4305, kogel1.4034, veer 1 .431 0. 

U itvoering: 
steal uit-.o eri ng geZVIEirt . R vs-uit-.oering blank. 
Kogel uit staal of rvs beide gehard. 

Een RFID systeem bestaat uit verschillende componenten, namelijk: 
RFID reader, voor het instellen van de chip. 
RFID antenna, voor het aflezen van de chip. 
RFID chip, voor het coderen van een object. 
Computer, voor geheugen en aansturing van de RFID antenna en/of reader. 

Bij het verdichtingshulpmiddel is de RFID reader in de PDA ingebouwd en vervuld de PDA ook de 
functie van computer. Een mogelijk toepassing van een chip is in afbeelding 1 00 weergegeven. In 
afbeelding 101 is een voorbeeld van een RFID antenna weergeven. 
www.nedapindustrialid.com 

Type 

Shape 

Dimensions 

• Diameter 

• Thickness 

• W!ight 

• Matelial 

• color 

Afbeelding 97 RFID chip 
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lOGI TAG 120 Unique 

• 12.4 rriT1!.0.2mm 

• 2.0 +0.41-0 mm 

• 0. 6 g 

• PPS + EpQ)(y 

• Black 

Shape 

Part nr. 

Dimensions 

Afbeelding 96 RFID reader 

98002JQ 

12119>< 45 mm 
[1210.7><1.8 in] 
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Principe berekening motor: 

Uitgangspunten: 

Ontrekkingssnelheid (vont) = 

lnbrengsnelheid (vinb) = +/-

5 em/s 

13,3 em/s 

(insteektijd gemidde/3 sec bij 1e proef, lengte trinaaldffes = 345+55=400mm. lnsteeksnelheid = 13,3cmls) 

Gewieht trilnaald (F) = 171 N 
(17kg = totaa/gewicht trilnaald rond 65mm + een slang van Sm, versnellingskracht = 1 N) 

Diameter aandrijfwiel (d)= 5 em = 0,05 m 

Omtrek wiel = 0,157 m rr*d 

max. lengte trilnaald = 55 em 

Berekenen koppel (moment) op aandrijfwiel bij onttrekken. 

straal wiel (r) = 0,025 m d/2 

Koppel (T) = 8,6 Nm r • (F*2), 

(2 maal F, omdat gewicht + zwaartekracht van trilnaald omhoog getrild moet worden) 

Berekenen toerental bij ontrekken. 
Snelheid (V0 n1) = 0,05 m/s 

toe rental (f) = 0,32 omw./see. v ont I omtrek wiel 

toerental(n) = 19,1 rpm n*60 

Berekenen benodigde vermogen bij ontrekken. 
hoeksnelheid (w) = 2,00 rad/see. w = 2n •t 
Vermogen (P) = 17,1 W T* w 

Berekenen koppel (moment) op aandrijfwiel bij inbrengen. 

straal wiel (r) = 0,025 m d/2 

Koppel (T) = 4,3 Nm r * F 

Berekenen toerental bij inbrengen. 

Snelheid (vinb) = 0,133 m/s 

toerental (f) = 0,85 omw./sec. 
toerental (n) = 50,8 rpm 

Berekenen benodigde vermogen bij inbrengen. 

v ont I omtrek wiel 

n • 60 

hoeksnelheid (w) = 5,32 rad/see. w = 2n •t 
Vermogen (P) = 22,7 W T • w 
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keuze motor (voorbeeld) 

PK2913-E4.0B (bipolar seriell) van fabrikant Vexta, PK Serie, 2-fasen stappenmotor 

Productblad achter in bijlage toegevoegt. 

http://www.emisgmbh.de/schrittmotoren.htm 
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l'lllemmelt 
;:,uom pro 

Phase 
Spannung 

6nzelwelle .Anschlusstyp 
Dop pelwe lie 

Klemmenkasten-Typ 
- · ·-

Berekenen batterijen 

Uitgangspunt 

voedingsspanning = 24VDC 

Amperage = 2,8 
Gewicht = -1 

uitgangspunten batterij: 

Nm 

- . 

A 

kg 

voltage 

Battertijduu r 
= 24 v 
= 3 Ah 
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Mhase VDC 

- -

.. -. 

200 

moerSianc 
pro Phase 

!6flhase 
- - . 

lnduklivtat 
Kllonragnea 

J 

rriWhaae 
kg·m" 

. -

( > 
"\ Vergro!X 

Milwaukee 24V ICCU 

Voltage: 24V 
CeU Type: Ni-IAH 
SterXte: 30M 

Leitungs Anschh.JB-
drahte diagramm • 

Vrafi!ltlimme~ siehe Seile !0) 
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Batterijduur 

I = P I V 1 ,6601 A (P ontrekken +Pinbrengen124) 
1,8071 uur = 108,4 minuten 

Trilnaald moet in 1 cyclus worden ontrokken en ingebracht. Benodigde tijd hiervoor is: 
duur 1 cyclus = 15,1 sec. 
maximaal aantal keren onttrekken= 430 keer in en uit 

Vasthoud rem. 

Berekenen koppel op aandrijfwiel bij vasthouden. 
straal wiel (r) = 0,025 m d/2 

Koppel (T) = 4,3 Nm r • F 

Fabrikant Suco heeft een elektromagnetische rem voor het betreffende koppel. (Type B) 

I max. (mm] i'J 

)[mm] 80 

2 [mm] 
Vel (mm_ J _____ --------+ id W 

I :3 [mm] I A (Pram I 24) 

6 uur = 360 minuten (baterijduur 1 t) 

verdichten duurt ongeveer = 
maximaal aantal keer = 

30 seconden 
720 keer 

Gemiddeld aantal keer verdichten per wand. 

Er wordt maximaal 20m wand in 1 keer gestort. 
Stel dat de wand 4m hoog is. 
Met stortlagen van 50cm en insteekpunten om de meter is het aantal insteekpunten te berekenen. 
Aantal insteekpunten = 160 keer in en uitsteken 

Verbruik rem = 
Verbruik motor = 

rendement 

1,33 uur 
0,67 uur 

= 
= 

0,67 
1 '12 
1,78 

Ah 
Ah + 
Ah 

Gelijkstroom stappenmotor heeft een hoog rendement, aanname = 
Rendementaanname voor de elektronica = 
Hierdoor wordt het verbruik met een factor 1 ,26 verhoogt 

batterijverbruik = 2,25 Ah < 3 Ah, dus voldoet 

batterij kan nog een factor ± 1,34 keer Ianger mee. 
Wat gelijk is aan 54 keer extra verdichtingscyclussen. 
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Bijlage T, Voorbeeld van industritile draadloze verbindingen. 

Hieronder is informatie weergegeven over industriele draadloze verbindingen die door de fabrikant 
Phoenix Contact wordt aangeboden. In de informatie is te lezen dat het 'trusted wireless' systeem een 
hoge mate van betrouwbaarheid heeft qua communicatie. Storingen worden verkomen door een 
continue wisseling van frequenties, waardoor wordt een storingssignaal ontlopen. Dit kan in enkele 
milliseconden gebeuren, waardoor een snelle communicatie gewaarborgd is. Daarnaast is het 
verzonden signaal een 0/1 signaal dat geschikt is voor het antwerp. 

Het systeem is op verschillende plekken toegepast onder andere in een prefab betonfabriek voor het 
aansturen van de betonkubels. (PDF document onder de titel: 'draadloos beton'.) 

lnformatie is gehaald van www.phoenixcontact.nl 
Documentnaam: Trusted wireless in detail. (PDF) 

Voordelen van Trusted Wireless TM 

De craadloze technologie Trusted Wireless™ werd 
door het Canadese bedrijf Omnex Control Systems 
speciaal ontwikkeld voor industriele toepasslngen. 
De in de llcen1ievrije frequentiebanden 900 MHz en 
2.4 GHz functionerende techniek bieclt een zeer 
hoge mate van betrouwbaarheid en robuustheld. De 
techniek kenmerkt zich bCJ'olendien door het grate 
bereik, de !JJede irterferentie- en coexistentie
eigenschappen alsmede zeer !JJede diagnose-
m ogelijkheden. 

In dit documentwordt beschreven hoe deze 
eigenschappen door de draadloze technologie 
Trusted Wireless™ worden bereikt en hoe deze 
technologie zlch onderscheidt van andere 
technieken. 

Robuustheid en betrouwbaarheid 

De basis van de draadloze technologie Trusted 
Wireless™ is hetzogeheten frequency hopping 
(FHSS =Frequency Hopping Spread Spectrum). 
Frequency hopping Is een In 1942 door H edy 
Lamarr en George Antheil uitgevonden en gepa
tenteerde techno Iogie. H et werd gebrulkt voor 
militaire doeleinden, om de storingsvrije besturing 
van torpedo's m ogelljk te maken. Daarnaast werd 
het gebruikl: om te verhinderen dat militaire 
berichten werden afgeluisterd. 

Bij deze overcrachtsmethode worden de signa len 
via verschillende craadlaze smalbandkanalen 
overgedragen. Daarbij wisselen zender en 
on~anger continu van overdrachtsfrequentie. De 
gebrulkl:e frequentie en de volgorde waarin deze 
wordt toegepast vonnen het zogeheten sprang
patroon. Dit sprongpatroon is pseucJotnevallig en 
aileen bekend bij de zender en de ontvanger. 
Daardoor kan de comm uncatie tussen twee 
apparaten van buitenaf ni et worden gevolgd en 
kan het bericht niet worden afgeluisterd. 

Joost Vierling (0652767) 

Naast de anlisterveiligheid bieclt deze methode 
ectter nag meer voordelen. Door de continue 
wisseling van frequentie kunnen storingen zeer 
goed worden getolereerd. Afbeelding 1 toont dat 
een smalband stoorsignaal slectts een ct eli<ele 
naast elkaar gelegen frequerties kan storen 
waardoor een communicaiecyclus mogelijkwordt 
getinderd. De draadlaze technek wisselt bij de 
volgende communicaiecyt:lus naar een andere 
frequentie en onuoo~t op deze wljze het stoor
signaal (zie afb. 1). Dit vindt- afhankelijk van het 
product- in slechts enkele mill iseconden plaats. 

1 
1 
Vi 

f1 f2 f3 f4 f61 f62 f6] 

Atb. 1 Frequ:mlieNisselirg na een slcrirg 
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De draadloze techniek Trusted Wireless™ kan 
daarbij afhankelijk van de toepassing op maximaal 
830 afzonderlijke draadloze frequenties terug.tallen. 
Deze frequenties worden pseudotoevallig en over 
de volledige bandbreedte verdeeld geselecteerd 
(zie afb. 2). Daarmee wordt een hoge mate van 
betroi..Nv'baarheid en robuustheid gerealiseerd . 

18)()1 1129 

: . 
flO .• 

19 

~ • 
(1 

I& 

6 • i; ~ f4 , 

f) -- \I 
Q • n 

I '· 

' /I .\ 
I \ 

• I \ J 

\ I 
\I 
6 

Hoptime L\t "' 27 ms 

ATO. 2 Freq!Ency hcpping 

lnterferenties 

I : ; II 
16) ., t1 tl t'4 

Aile draadloze system en zijn onderhevig a an 
interferenties . Oat howt in dat signalen bij de 
ontvanger elkaar over1appen . Deze signalen zijn 
een combinatie van het gewenste signaal, zijn 
renecties en andere draadloze signalen (zie ook 
,Coexistentie" op pagina 3) .1nterterentie door 
renecties is een natuurkundig fenomeen. Het 
gewenste signaal bereikt de ontvanger op een vaste 
locatie door overlapping van het directe pad en 
oneindig veel renecties . Omdat de reflecties 
verschillende afstanden <tleggen, zijn de ampitudes 
biJ de ontvanger verschillend (faseversctuiving) . De 
ontstane overlapping kan toevalllgerwijs positief zijn. 
In dat geval wordt het signaal door de reflecties 
versterkt. Maar de overlapping kan ook negatief zijn, 
zodat het signaal wordt gedem j:t. Dit kan er zelfs 
toe leiden dat het draadloze signaal volledig 
weg.talt, waardoor een zogeheten dade zone 
ontstaat. 
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• 

Een draadloos systeem dat gebruik maakt van een 
vaste frequenue wordt altijd met dit probleem 
geconfronteerd. Bij een frequency hopping-systeem 
wordt de golflengte door frequentiesprongen steeds 
gewijzigd waardoor de reflectieomstandigheden op 
een vaste locatie veranderen . Onder de voorwaarde 
dat de wljziging van de frequentie of golnengte 
voldoende groat is, kan zo op frequertie f1 het 
signaal geheel wegvallen (zie <tb . 3) terwijl het op 
de volgende frequentie f:2 weer vodoende sterk is 
(zie afb. 4). Een frequency hopping-systeem 
verplaatst zich dus automatisch uit de mogelijke 
dade zones. 

A tO. 3 'Negva/len van sig'laaf door inlerferertie 

A tO. 4 Voldoende signaal ondanl<s interferertie 
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Coexistentie 

Het aspect van coexistentle moet vanuittwee 
gezichtspunten worden bekeken: enerzijds de 
coexistentie van meerdere Trusted Wireless™
systemen naast elkaar en anderzijds de coexistentie 
met andere system en. De coexistenli evan 
meerdere Trusted WirelessT11-systemen naast 
elkaar is uitstekend, crndat de systemen niet aile 
beschikbare frequenties gebruiken maar slectts een 
subset daarvan. Bovendien won:lt de volgorde van 
de gebruikte frequenlies zo gevarieerd dat het 
sprongpatroon van een Trusted Wireless™-systeem 
uniek is. H ierooor zijn er geen twee Trusted 
Wireless™-systemen die hetzelfde sprrngpatroon 
gebruiken. Daardoor kan een groat aantal nabij 
gelegen system en parallel worden gebruikt zonder 
elkaar si!Jliflcant te storen. Metlngen hebben 
aangetoond dat de datadoorvoer bij gebruik van 400 
nabij gelegen systemen gemiddeld slechts 50 % 
wordt gereduceerd. De interferentie door het 
gebruikvan parallel werkende systemen, ofwel hun 
onder1inge storing, is daardoor extreem gering. Het 
tweede aspect van coexistentie is het gedrag ten 
opzichte van andere draadloze technieken in 
dezelfde frequenlieband. De draadloze techniek 
Trusted Wireless™ is vriendeliJk t.o.v. andere 
draactoze systemen omdat deze een zeer 
sm albandige zendfrequentie gebruikt. Daardoor 
kunnen andere frequency hoppers (zoals Bluetooth) 
probleemloos parallel werl<en . Daarnaast kunnen 
zendfrequenties of frequentiebereiken van gebruik 
worden uitgesloten, zodat de Trusted Wireless ™
techniek ook probleemloos met WLAN-systemen 
kan worden gebruikt. BIJ niet-conngureerbare 
Trusted Wireless™-producten is dit gewoonlijk 
kana a I 5 van WLAN (2422 MHZ tci 2442 MHZ). Bij 
de conngureerbare producten kunnen m~imaal 
twee WLAN-kanalen worden geselecteerd. 

Betrouwbaarheid en diagnose 

De betrouwbaartleid van de draactoze techniek 
Trusted Wireless™ wordt nog verdervertloogd door 
speciale sottwaremechanism en in het protocol. De 
communicaliepakketten worden daartoe voorzien 
van zend- en doeladressen die het gebrLik van 
verkeerd rntvangen pakketten voorkcrnen. 
Bovendien wordt op het gehele telegram een 16-bit
CRC-check uitgevoerd, die de correctheid van de 
telegram men waarborgt. Met behulp van Forward 
Error Correction (FEC) kan lnformatie worden 
hersteld die tijdens de overrt"actt is beschadigd. 
Daartoe wordt aan de eigenlljke telegrammen extra 
bit-inform atie toegevoegd die met behulp van 
mathemalische algoritmen een reconstructie 
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mogelijk ma~n. De draadloze techniek Trusted 
Wirelessn• biedt zeer goede diagnosemogelijk
heden waarvan, afhankelijk van het product, gebruik 
kan worden gemaakt. De status van de draadlaze 
verbinding won:t gediagnosticeerd via het .. RF-
LI N K''-signaal . De kwaliteit van het draadloze traject 
kan daarentegen met behupvan een RSSI-signaal 
(Receive Signal Strength Indicator) nauwkeurig 
worden bewaakt. Dit signaal kan In een installatie 
continu worden bewaakt of aileen voor de inbedrijf
stelling en het richten van de artemes worden 
gebruikt. Afhankelijk van het product is er direct 
toegang tci het aantal pakketfouten en andere 
parameters. 

Berelk 

De ctaadlaze techniek Trusted Wireless™ is 
geoptimaliseerd voor middellange en lange 
afstanden. Bij toepassing van geschkte antennes 
alsmede het aanhouden van de betreffende 
wettelijke richUijnen en maximumwaarden kunnen 
de volgende afstanden worden gerealiseerd: 

- In de 900-MHz-band bij eenzendv'ermogen 
van 1 W 25 kilometer 

- In de 2,4-GHz-band bij 1 (111 00 mW 3 kilometer. 

Deze waarden kunnen- afhanj(elljk van de 
apf)icatie- bedLidend lager of hogerzijn. 

Parameters die het bereikvan een draadloos 
systeem kumen be"invloeden, zijn enerzijds de 
energie per bit die wordt gebruikt om de gewenste 
informatie over te drag en en anderzijds de 
ortvangerge\o1Jeligheid. 

Energie per bit 

Des te h:Jger de energie per bit des te hager het 
bereik. Daarom zijn er in theor1e twee mogelijk
heden: ofwel de energie verhogen ofwel de over
drachtssnelheid ver1agen . De energie is wettelijk 
gelimiteerd tot 36 dBm in de 900-MHz-band en 
20 dBm in 2,4-GHz-band. Beide waarden gelden 
voor het biJ de antenne uitgestraalde verm ogen 
EIRP (Effective Isotropic Radiated Power). Datwil 
zeggen dat ze zowel het zendVerm ogen van het H F
niveau bevatten als aile versterklngen en ver1iezen 
van de aangesl oten ante nne . Om dat de energle dus 
niet onbeperkl: kan worden vemoogd, kan aileen de 
overdracttssnelheid worden verlaagd . Trusted 
Wireless ™ gebruikt afhankelijk van de toepassing 
de minimaaf benodigde overdracttssnelheid zodat 
een maximale energie per bit kan worden bereikt. 

86 



Rapportage onderzoeksfase 

In <tbeelding 5 kan worden gezien hoe de energie 
per bit van een Trusted Wirelessn•-systeem 
ondanks het lage zendvermogen vee I hager is dan 
die van een WLAN-systeem . 

10mW > 
19200 bps = 520 nWllBit 

100mW 
11 Mbps = 9nWs/Bit 

Trusted Wireless™ WLAN 

Afb. 5 Erer[je per tit 

In vergelijking met een 900-MHz-Trusted 
Wireless™-systeem zou de energie per bit op grand 
van hetzendvermogen van 1 W zelfs nog 1 DO keer 
hogerzljn. 

Ontvangergevoeligheid 

De ontvangergevoetigheid is een bepalende 
parameter voor het m axlm ale berelk. 
In het algemeen geldt dat het bereik wordt 
verdubbeld als de signaalsterkte of de gevoetigheid 
met +6 dB resp. -6 dB toeneemt. Dit kan aan 
zenderzijde worden bereikt door een verhoging van 
het zendverm ogen of door de toepassing van een 
antenne met grotere versterking (let op: het 
uitgestraalde vermogen EIRP is wettelijk begrensd). 

Een hogere ontvangergevoeligheid is echterveel 
bepalender, omdat deze niet wettetijk is begrensd 
en sterk afhangt van de toegepaste schakettechnlek 
en de kwaliteitvan de gebruikte componenten. 

In <tbeeldlng 6 wordt een standaard Single-Chi!J
Biuetooth-kaartweergegeven. vanwege de sterk 
gereduceerde productieprocessen van dergelljke 
Single-Chi!J-oplossingen ligt de ontvangergevoelig
heid gewoonij k bij ca. -80 dB. Daarnaast wordt de 
discrete uitvoering van een draadlaze Trusted 
Wireless™-kaart weergegeven. Door de toepassing 
van vele speciale com ponenten kan - afhankelijk 
van het product- een ortvangergevoeligheid van 
maximaal-11 0 dB tot-115 dB worden bereikt. Oat 
betekent d<J: een verschil van 30 dB of een factor 
1000. De Trusted Wireless™-kaart is dus 1000 keer 
gevoeliger dan de Bluetocth-kaart (Zie atb. 6). 

Joost Vierling (0652767) 

Zoals gezegd leidt een verbetering van de 
gevoeligheid met -6 dB tot een verdubbeling van het 
bereik. Daarom is het bereik van de Trusted 
Wlreless™-oplosslng biJ een verschll van 30 dB 32 
keer grater dan dat van de weergegeven Single
Chi!J-Biuetooth-oplossing: 

6 dB + 6 dB + 6 dB + 6 dB + 6dB = 30dB 

~ 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 2s = 32-VOUdig 

Single~hip.f.IF~aart 

Typlsche 
Bluetooth

ontvangergevoetigheid: 
-80 dB 

Discrete HF-kaart 

T)piSChe 
Trusted Wlrelessn'

ontvangergevoeligheid: 
-11 0 dB tot -1115 dB 

Afb. 6 Ontv~rgevoefigheid 
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Biilage U, Samenhang tussen verbruikt vermogen en de versnelling van de 
trilnaald. 

Doordat met de beschikbare apparatuur het vermogen niet exact is weer te geven, is uit de 
meetgegevens niet te zeggen dat het moment dat de meetgegevens constant worden samenvalt met 
het moment dat de betonwerker aangeeft. Echter is de vraag of het aannemelijk is dat dit met exacte 
meetapparatuur wei het geval is. 

Om dit aannemelijk te maken, dient gekeken te worden hoe het verbruikt vermogen van een trilnaald 
is te berekenen. Dit vermogen kan als volgt worden berekend: 

P = vermogen (W) 
T = Koppel (Nm) 
w = hoeksnelheid (rad/sec) 

De hoeksnelheid is als volgt te berekenen: 

f = frequentie (Hz) 

Het koppel is als volgt te bereken: 

T=l*a 

I = traagheidsmoment (kg*m2
) 

a = hoekversnelling (rad/sec2
) 

Waarin de hoekversnelling als volgt berekend kan worden 

a=w l t 
ofwel: 

a = ( 2 * n *f) I t 

t = tijd (sec) 

Als het bovenstaande wordt samengevoegd in de eerste formule, dan is het vermogen als volgt te 
berekenen: 

P=(I*a) *w 

Als er naar de drie factoren (traagheidsmoment, hoekversnelling en hoeksnelheid) wordt gekeken 
blijken 2 van de 3 constant te zijn nabij het moment van een goede verdichting. 
Uit de proeven is gebleken dat de frequentie van de trilnaald na het inbrengen iets veranderd, maar 
binnen enkele seconden weer constant gaat lopen en gedurende de resterende verdichtingsperiode, 
inclusief het moment van een goede verdichting, constant is. 
Hierdoor zijn a en w ook constant, omdat deze afhankelijk zijn van de frequentie. 
De enige reden waardoor het vermogen variabel kan zijn is als het traagheidsmoment variabel wordt. 
Om dit te verklaren dient gekeken te worden naar de krachtsoverbrenging van de excentrische massa 
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naar de mantelbuis van de trilnaald en de wrijving die ontstaat door de betonspecie. Deze krachten 
wordt door twee kogellagers overgebracht van de as naar de mantelbuis en visa versa, zie 
onderstaande afbeelding. 

kogellagers 

Excentrische massa 

Afb. 96. doorsnede hoogfrequent trilnaa/d 17 

geproduceerde 
centrifugaal 

kracht 

Doorsnede over 
excentrlsch gewlcht 

kogellager slaat In 
verbinding met mantelbuis 

van de trllnaald 

wr1jvlngskracht 
van betonspecie 

geproduceerde 
centrtfugaal 

kracht 

Doorsnede over 
kogellager 

Bij wrijving voor een rollend voorwerp, voor rotatie ten opzichte van het massa centrum, geldt: 

r*W=l*a 

r =arm (mm) van centrumpunt naar buitenkant mantelbuis waar de wrijvingskracht van de 
betonspecie aangrijpt. 
W = wrijvingskracht (N) 

Bovenstaande formule laat zien dat de wrijvingskracht van de weerstand invloed heeft op het 
traagheidsmoment, omdat r en a constant zijn. Het laat ook zien dat het vermogen aileen constant 
kan zijn als er evenwicht is in de kracht die de trilnaald produceert en de wrijvingskracht. 

17 
Bron: Lievers. (2011). Lievers Holland. Retrieved 0117, 2012, from www.lievers.ni 
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Met logica kan ook worden gesteld dat de amplitude van de trilnaald aileen constant kan zijn als de 
wrijvingskracht op de trilnaald constant is. Dit geldt ook voor de versnelling, want: 

a= 4 * n2 * .f * s (bran: ACI, 2008) 

a = versnelling van de trilnaald (mm/sec2
) 

s = amplitude trilnaald (mm) 

Met een constante frequentie die gemeten is bij de proeven is de versnelling geheel afhankelijk van 
de amplitude. 

In de meetresultaten van de versnelling is gebleken dat het moment waarop de versnelling constant 
wordt de betonwerker een goede verdichting aangeeft. Het punt wanneer het vermogen constant 
wordt moet overeenkomen met die van de versnelling en zal dus dichter bij het punt liggen dat de 
betonwerker aangeeft. 

Conclusie: 
Met het bovenstaande is aangetoond dat op het moment dat de versnelling constant wordt, ook het 
verbruikt vermogen constant moet zijn. 
Op basis van de meetgegevens van de versnelling, is duidelijk geworden dat het moment dat het 
vermogen constant gaat lopen, dichterbij het moment moet liggen dat de betonwerker aangeeft als 
een goede verdichting. 
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