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Samenvatting 
Het op maat zetten van de bovenzijde van een geprefabriceerd betonnen element gebeurt door 
gebruik te maken van een schoor. De schoor heeft twee functies namelijk het in positie 
vasthouden van een element èn het op maat zetten van de bovenzijde van een element. 

Het monteren van een schoor doet men met twee personen. Een persoon staat daarbij op een 
ladder om de schoor aan de wand te bevestigen. De ander persoon tilt de schoor een beetje op. 
Het vermijden van de ladder en het bevestigen van de schoor vanaf de werkvloer door één 
persoon kan de situatie voor werknemer en werkgever verbeteren. 

Om dit te kunnen bereiken is contact gelegd met Hurks Beton BV. Op het project JeroenBosch 
ziekenhuiste's Hertogenbosch is begonnen met het analyseren van het proces "Het op maat 
zetten van een element". In de analyse is onderscheid gemaakt in twee soorten elementen. Dit 
zijn de enkelwandige elementen en sandwich gevelelementen. De reden hiervoor is de 
verschillende manier waarop het element op maat wordt gezet. 
Uit deze analyse komt voort dat het monteren van de schoor kritiek is als men een element met 
twee personen op maat zet. 

Vandaar de volgende doelstelling: 
"het ontwerpen van een verbinding van de schoor met de wand, zonder gebruik te maken van 
een ladder. Daarbij moet de ploeggrootte worden gereduceerd van 3 naar twee werknemers 
zonder toename van het kritieke pad" 

De eisen voor het ontwerp zijn: 
~ Maximaal twee werknemers (exclusief kraanmachinist) voor het op maat zetten van een 

element. 
~ Demontabele bevestiging. 
~ Het kritieke pad voor het op maat zetten van een enkelwandig element mag maximaal 

307 seconden bedragen. 
~ Het kritieke pad voor het op maat zetten van een sandwichelement mag maximaal 255 

seconden bedragen. 
~ De tijdsduur van het bevestigen van een schoor aan de wand mag maximaal 15 

seconden bedragen. 
~ Geen gebruik van een ladder 
~ Minimale axiale krachtsafdracht van 17,41 kN (trek en druk) 
~ Minimale afschuifkracht van 30,32kN. 
~ Energieverbruik van het maken van de verbinding van de schoor met de wand < 

28,29kJ. 
~ Fixatiehoogte 2000mm 

Om aan de eisen te kunnen voldoen zijn eerst de mogelijke werkwijzen geanalyseerd en 
beoordeeld. Deze zijn afhankelijk van een drietal variabelen namelijk: het aantal verbindingen, 
de locatie voor het maken van de verbinding en de volgorde van het maken van de verbinding. 
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De werkwijze die is gekozen is de huidige werkwijze. Men bevestigt eerst de schoor aan de 
wand en dan aan de vloer. Beide activiteiten worden op de werkvloer gerealiseerd. 
Vervolgens is naar bestaande verbindingen gezocht welke een mogelijke oplossing zou kunnen 
zijn voor de schoor. Deze zijn in een morfologisch overzicht geplaatst. De combinatie van de 
verschillende oplossingen per activiteit leiden tot 4 concepten. 
Het beste concept is het maken van de verbinding van de schoor met de wand door de schoor 
een hoek te draaien. Men maakt de verbinding door de schoor in een voorziening in de wand te 
draaien. Na uitwerking van dit concept is vervolgens de B-connect naar voren gekomen. 

Voordat de B-connect kan worden getest moet de fixatiehoogte worden vastgesteld. De 
vloerconstructie is hierin maatgevend. Bij een fixatiehoogte van 2000 millimeter kan een 
kanaalplaatvloer van 150 mm de krachten afdragen (30, 16kN < 32kN) . De schoor moet twee 
krachten afdragen. Dit zijn de windkracht en de kracht door excentriciteit van het stelblokje. 

Tevens is het noodzakelijk te weten hoeveel een schoor weegt. De fixatiehoogte en de af te 
dragen krachten zijn parameters voor de berekening van het profiel. Aan de hand van dit profiel 
is een schatting gemaakt van het gewicht van de schoor. Dit is 19,6 kilogram. 

Om aan de doelstelling te kunnen voldoen is er een prototype van de B-connect gemaakt. 
Het prototype is vervolgens op een buis gelast en weegt in totaal 18,9 kilogram. Deze is 
gebruikt voor de test. Voor de test zijn van twee methoden de tijden berekend. 
Methode 1: het (de)monteren van de RSK grootte 4 door twee werknemers van Hurks Beton 
B.V. en methode 2: het (de)monteren van de B-connect door één persoon. 
De conclusie van de test is dat de B-connect door een persoon kan worden gemaakt. Tevens 
duurt de gemiddelde bevestiging 10 seconden. Het monteren van de RSK grootte 4 duurt 
gemiddeld 35 seconden. 

Doordat een persoon de schoor aan de wand kan verbinden, kan de men met twee personen 
een element op maat zetten. Dit zonder een toename van het kritieke pad. 
Het kritieke pad voor het positioneren van een enkelwandig element wordt velikleind van 295 
naar 165 seconden. Het kritieke pad van het positioneren van een sandwichelement blijft gelijk. 

Voor het berekenen van de arbeidsbelasting is gebruik gemaakt van de tabellen uit het 
handboek fysieke belasting (Peereboom, 2000). De berekening toont aan dat het monteren van 
de schoor met de wand, door gebruik van de B-connect 3,25 KJ energie kost. Dit is minder dan 
de huidige manier (28,29 KJ). 

Het bevestigen van een schoor met de wand zonder ladder, door gebruik van de B-connect, kan 
worden uitgevoerd door één persoon. Daardoor kan de activiteit "het op maat zetten van een 
element" worden uitgevoerd door twee personen, zonder een toename van het kritieke pad. 
De doelstelling van het afstudeerwerk is hierdoor behaald. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Inleiding 

Het bouwen met geprefabriceerde elementen is een relatief snelle manier van bouwen. Het 
plaatsen van deze elementen gebeurt door gebruik te maken van schoren. 
Een schoor is een hulpmiddel wat twee functies heeft. Het moet ervoor zorgen dat een 
betonnen (wand)element in een bepaalde positie wordt vastgehouden. Tevens moet het de 
bovenzijde van een element in positie zetten. 

Uit gegevens van het CBS1 blijkt dat het aantal scholieren dat een baan in de bouw ambieert, al 
enkele jaren aan het dalen is. Tevens wordt de populatie van het aantal werknemers in de bouw 
geleidelijk ouder. 

Het minder zwaar maken van de activiteiten kan leiden tot het aantrekkelijker maken van het 
werken in de bouw. Tevens is het verminderen van het benodigd aantal werknemers een 
manier om met het dalende personeelsaanbod om te gaan. Een combinatie van beide 
mogelijkheden kan ideaal zijn voor werkgever en werknemer. 

1.2 Doel van het afstudeerproject 

Het bevestigen van de schoor voor het positioneren en vasthouden van een element is een 
activiteit die relatief lang duurt. Tevens ligt deze activiteit op het kritieke pad (Schlief, 2009). Het 
is een activiteit waarbij men monteert door gebruik van een ladder, waarbij gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan. 
Het verkorten van het kritieke pad zonder gebruik te maken van een ladder zou de situatie voor 
de werkgever en werknemer kunnen verbeteren. Vandaar de volgende doelstelling: 

"het ontwerpen van een verbinding van de schoor met de wand, zonder gebruik te maken van 
een ladder. Daarbij moet de ploeggrootte worden gereduceerd van 3 naar twee werknemers 
zonder toename van het kritieke pad" 

De ploeggrootte is het aantal mensen wat meewerkt tijdens het positioneren van een 
geprefabriceerd betonnen element. De kraanmachinist is in dit rapport niet meegenomen in de 
ploeggrootte. 

1 Çentraal _êureau voor de §.tatistiek 
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2. De schoor 
2.1 Inleiding 

Van Dale geeft de volgende omschrijving: 
Schoor (dem; schoren) :Steunbalk onder of tegen iets geplaatst. 
SchQren (overgankelijk werkwoord; schoorde, heeft geschoord; schoring): 
met, als met een schoor stutten, steunen 

De schoor 

Hieruit kan men afleiden dat een schoor een stuk materieel is waarmee men kan zorgen dat 
een element wordt gesteund en dus niet kan omvallen/omwaaien. 

Er zijn verschillende soorten schoren zoals hierboven door van Dale wordt omschreven. Er is 
onderscheid te maken in: 

• Schoren van een bouwwerk die als permanent worden beschouwd. 
• Schoren van een bouwwerk die als tijdelijk worden beschouwd . 

Voor het afstudeerwerk zullen schoren worden behandeld welke als tijdelijk worden beschouwd. 

Een schoor is een hulpmiddel voor het positioneren en handhaven van de positie van een 
element. Het is een hulpmiddel dat tweezijdig wordt bevestigd voordat het zijn functies kan 
vervullen. 
De functies zijn : 

• Bovenzijde van een element op maat zetten 
• Het in positie vasthouden van een element. 

Een geprefabriceerd betonnen element moet worden afgeschoord door minimaal 2 schoren. De 
redenen hiervoor zijn : 

• Veiligheid 
• De mogelijkheid om de positie van een 

betonnen element op twee plaatsen te 
wijzigen. 

Figuur 1: Element afgeschoord door twee 
schoren. 
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De schoor 

2.2 Schooronderdelen 

In dit hoofdstuk zullen schoren worden geanalyseerd van drie fabrikanten: 

• Peri GmbH 

• Hünnebeck GmbH 
• lschebeck titan GmbH 

De analyse van de schoor is beschreven door de schoor te verdelen in drie onderdelen. 

• De schoorkop verbindt de schoor met de wand. 
• De schoorvoet verbindt de schoor met de vloer. Deze is vaak hetzelfde als de 

schoorkop. 
• De spindel voorziet de mogelijkheid om het element te kunnen stellen. 

Deze onderdelen zijn cruciaal omdat deze onderdelen de functies van de schoor moeten 
vervullen. Deze functies zijn het in positie vasthouden en het stellen van een element. 

... __ ------~~ Schoorkop .. 
Spindel 

Schoorvoet 

Figuur 2 Visualisatie onderdelen van een schoor 

2.2.1 Schoorkop en schoorvoet 

Twee opstaande ribben 

Figuur 3: Ontwerp inclusief afmetingen [mm] van de schoorkop van een RSK schoor. 
(lschebeck GmbH, 2009) 

~====~--------~= 
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De schoor 

De schoorkop van lschebeck Titan GmbH is een scharnier wat door veel fabrikanten ongeveer 
hetzelfde is uitgevoerd . Het bestaat uit een voetplaat met twee opstaande ribben. Het onderdeel 
scharniert met de spindel door gebruik van een pin die in een sparing valt. 
Dit scharnier van lschebeck Titan GmbH heeft in de voetplaat twee sparingen ten behoeve van 
de bevestiging met de wand. Vaak wordt één sparing gebruikt om de bevestiging te maken. De 
keuze van de sparing is afhankelijk van de doorsnede van de bout. 
Keuzes van het aantal bouten en het type bout zijn afhankelijk van de afdracht van de krachten 
welke door de constructeur wordt berekend. 

Voordelen: 
Scharnier is toepasbaar bij meerdere boutgroottes. 
Scharnier wordt ook als voetscharnier toegepast. 
Nadeel: 
Mogelijke verschuiving omdat er speling op het schamier en de bevestiging zit. 

Een opstaande rib 

Figuur 5: Schoorkop enfof schoorvoet van Peri GmbH. 
(Perî GmbH, 0712005} 

Figuur 4: Bevestiging van een 
schoorvoet aan de vloer. (Peri 
GmbH. 11/2007) 

Figuur 5 geeft een ontwerp weer wat wordt gebruikt als scharnier bij kleinere schoren. Er is 
gebruik gemaakt van één rechtopstaande rib. Tevens heeft het een sparing voor de bevestiging 
met de vloer of de wand. 

Voordeel: 
Schoorkop of -voet kan bevestigd worden door bouten met verschillende diameters. 
Nadeel: 
Mogelijke verschuiving omdat er speling op het scharnier en de bevestiging zit. 
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De schoor 

Clicksysteem 

Hünnebeck GmbH heeft een andere oplossing ontworpen voor het bevestigen van het 
kopscharnier. Het is een systeem waarbij eerst de verbinding aan de wand wordt bevestigd 
alvorens men de schoor kan bevestigen. 

5 ····-... 
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Figuur 6: Het ontwerp van het kopscharnier van HOnnebeck GmbH Is ve~deeld in twee delen 
Een deel wordt aan de wand bevestigd Het andere deel z1t aan de spindel. Deze twee delen 
kunnen In elkaar worden geklikt waardoor de bevestiging wordt gecreëerd (Hunnebeck GmbH, 
2008) 

Voordeel: 
Het gedeelte wat aan de wand wordt bevestigd kan aan de wand worden bevestigd voordat 
deze aan wordt gepikt. Hierdoor ligt deze activiteit niet op het kritieke pad. 

Nadeel: 
Het aantal onderdelen van dit ontwerp is hetzelfde als het ontwerp van lschebeck Titan GmbH. 
Deze oplossing vergt echter meer handelingen omdat men een onderdeel meer moet 
(de)monteren. 

2.2.2 Spindel 

Veel fabrikanten hebben ervoor gekozen om schoren te ontwerpen die grote lengtes kunnen 
verlengen. De inzetbaarheid van de schoren wordt hierdoor vergroot. Deze mogelijkheid is 
geïntegreerd in de spindel. Tevens bevat de spindel een mogelijkheid om een element te 
kunnen stellen. Fabrikanten hebben dit doel bereikt door schroefdraad in de spindel te 
verwerken. Het draaien aan de spindel zorgt voor een verandering van de lengte van de schoor. 
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De schoor 

Grote lengtes verlengen 

Er zijn twee manieren waarop hedendaagse schoren relatief snel van lengte kunnen worden 
gewijzigd. Dit zijn het uittrekken van een binnen- of een buitenbuis of het toevoegen van een 
schoorgedeelte. 

» Het uittrekken van de binnenbuis of buitenbuis. 

1 2 3 4 
-

Figuur 7: Schoor Peri RS van Peri GmbH. Oe binnenbuis wordt geborgd door een pin welke in een 
spanng wordt gestoken. De binnenbuis kan worden uitgetrokken om de lengte van de schoor te 
veranderen. (Peri GmbH, 07/2005) 

Voordeel: 
Het is een relatief snelle manier om een schoor te verlengen . 
Nadeel: 
Sparingen in de spindel van de schoor zijn zwakke punten . Vandaar dat deze optie kan worden 
gebruikt voor schoren die relatief kleine krachten afdragen. 

1 2 3 4 

u 

Figuur 8: de BKS Alu van lschebeck titan GmbH De verlengmethode s zo ontworpen 
dat de moer aan de bultenbuis kBn worden gekoppeld. Door deze koppeling kan de 
schoor trekkrachten en drukkrachten opnemen. 
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De schoor 

Het ontwerp van Figuur 8 is zo gemaakt dat de moer aan de spindel wordt bevestigd als deze 
trek- en drukkrachten op wil nemen. Krachtsafdracht door verbindingen welke demontabel zijn 
hebben een verhoogd risico vergeleken met vaste verbindingen. De maximaal af te dragen 
kracht wordt door het risico van menselijk falen verlaagd. 

Voordeel:
Nadeel: 
Een demontabele verbinding gebruiken waardoor krachten wordt afgedragen brengt risico met 
zich mee. Vandaar dat de maximaal af te dragen kracht door een extra risicofactor nadelig 
wordt beïnvloed. 

;,. Het toevoegen van een schoorgedeelte. 

Figuur 9. De lengte van de BKS Alu van lschebeck titan Gmbh kan 
veranderen door delen toe te voegen (lschebeck GmbH, 2009) 

Voordeel: 
Schoor is te vervoeren in kleinere lichtere delen. 
Nadelen: 
Een demontabele verbinding gebruiken waardoor krachten wordt afgedragen brengt risico met 
zich mee. Vandaar dat de maximaal af te dragen lkracht door een extra risicofactor nadelig 
wordt beïnvloed. 

Kleine lengtes verlengen 

Het verlengen van kleine lengtes is een manier om de bovenzijde van een element op maat te 
kunnen zetten. Fabrikanten van schoren vervullen deze functie door het toepassen van 
schroefdraad in de spindel. 
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De schoor 

Rguur 10: De RSK van lschebeck Titan GmbH Deze schoor heeft een tweezjjdig uitwendige 
schroefdraad. (lschebeck GmbH, 2009) 

Voordeel: 
Het eenmaal aandraaien van de spindel geeft tweezijdig een verlenging. 
Nadeel: 
Een uitwendige schroefdraad kan aangetast worden door invloeden van buiten. Het klimaat en 
de omgang met schoren, welke over het algemeen ruw is, kunnen de werking van de schoor 
beïnvloeden. Tevens kan er stof, zand en/of andere materialen invloed hebben op de werking. 

De P330 van Hünnebeck is een van de lichtere schoren uit het 
assortiment. Dit ontwerp heeft een inwendige schroefdraad. 
Men kan aan de spindel draaien voor het verlengen van de 
schoor. 

Voordeel van een inwendige schroefdraad is dat het beter 
bestand is tegen het klimaat en beschadigingen. Hierdoor kan 
de schroefdraad kleiner worden uitgevoerd waardoor de speling 
kleiner wordt. 
Het onderhoud zal waarschijnlijk meer tijd met zich 
meebrengen. Dit omdat de schroefdraad inwendig zit en 
gesmeerd moet blijven lopen. 

Voordeel: 
Inwendige schroefdraad 
Nadeel: 
Onderhoud 

Voor verder informatie omtrent belastingen, minimale en 
maximale lengtes, gewicht en andere specificaties zie Bijlagen 
Schoorvarianten. 

Figuur 11: P330, heeft een 
rnwendige voorziening voor 
het kunnen stellen van een 
element (HOnnebeck GmbH, 
2000) 
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De schoor 

2.3 Fixatiehoek 

De fixatiehoek (a) is de hoek waaronder een schoor wordt bevestigd aan de vloer. Deze hoek 
bepaald voor een groot gedeelte de grootte van de kracht die door de schoor en de vloer moet 
worden afgedragen. Hoe groter a, hoe groter de kracht die door de schoor en de vloer moet 
worden afgedragen. Vandaar dat men aan a een maximaal grootte zal toekennen. De in de 
bouw veelgebruikte hoeken a liggen tussen de 45 en 60 graden. Voor de berekening van de 
schoor wordt in principe uitgegaan van een fixatiehoek van 45 graden. 
Andere factoren die invloed hebben op de fixatiehoek zijn de bouwplaatsinrichting en het 
ontwerp van het gebouw. Hoe minder ruimte om af te schoren hoe groter hoek a . Als deze 
echter te groot wordt, zal men een andere manier zoeken om het element af te schoren. 

2.4 Fixatiehoogte 

De fixatiehoogte h1 is de hoogte waarop een 
schoor aan de wand wordt bevestigd. Hoe hoger 
een schoor wordt bevestigd, des te kleiner de 
kracht die door de schoor moet worden 
afgedragen. 

2.5 Speling 

Figuur 12: Fixatiehoek (a), 
fixatlehoogte h, (Nagora. 2002) 

De bovenzijde van een element wordt gepositioneerd door gebruik te maken van een schoor. 
Zoals in hoofdstuk 2.2 staat beschreven bestaan hedendaagse schoren uit drie delen. De 
verbinding tussen deze delen zijn scharnierend uitgevoerd om een element te kunnen stellen. 
Tevens zijn de schoren uitgevoerd met schroefdraad voor het kunnen stellen van een element. 
Deze schroefdraad heeft ook speling . 

De totale speling in een schoor heeft gevolgen voor het op maat zetten van de bovenzijde van 
een element. Het gevolg van deze speling zal in dit hoofdstuk verder worden behandeld. 
Hiervoor zal de speling van de schoor lschebeck Titan RSK grootte 4 als voorbeeld worden 
gebruikt. 
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De schoor 

2.5.1 Speling op het scharnier 

Het scharnier in de schoor is een pen die door twee schooronderdelen wordt gestoken. De 
diameter van de sparing van de schoorvoet is 17 millimeter. De diameter van de sparing in de 
schoorbuis is ook 17 millimeter. 
De totale speling op de verbinding is hierdoor 2 millimeter per scharnier. 

F guur 13: Schoorvoet van een schoor met 
b ]horende maatvoering. Door extrapoleren is de 
diameter van de sparing verkregen. (lschebeck 
GmbH, 2009) 

t: _c ·..:::; LG1 

ITEH QTr ?-":r'T ·:u; l&Ef 

Diameter sparing17 mm 

Figuur 14: Diametervan de sparing in de 
schoorbuis is 17 millimeter. 
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F guur 15: 
Een schamterende 
verbinding van tussen 
de spindel en een 
schoorvoet bestaat uit 
3 onderdelen . De totale 
speling in het 
scharnier is 2 mm. 
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De schoor 

Door speling op de scharnierende verbindingen is het lengteverschil tussen een schoor die op 
trek wordt belast en een schoor die op druk wordt belast 4 millimeter. 

2.5.2 Speling op de schroefdraad 

De speling die op de schroefdraad zit is afhankelijk van de spoed. De spoeden van de 
lschebeck titan serie zijn eenmalig gemeten bij Miver bekistingstechniek B.V., de Nederlandse 
leverancier van deze schoren. 

lschebet.k ntan spoed speli~ d ikte bUIS 

Titan RSI< gr .l 6,5 0,3 4 

Titan RS , gr .3 6,5 0, 3 4 

Titan RSK gr. 4 6,5 0, 3 5 

Tl an RS gr. 6 6,5 0,3 5 

Titan RSK gr. 8 6,5 0,3 5 

Titan B!<S ALU gr.6 12 1 " T1tan Bl<S gr. 2 12 1 x 

Tabel1 : Eenmalig gemeten speling op 
schoren van lschebeck t1tan. Deze 
gegevens worden gebruikt in de 
berekeningen. 

De totale speling op de lschebeck Titan RSK grootte 4 is 4,6 millimeter. 

2.5.3 De positie van het element als gevolg van speling 

Omdat een element afgeschoord wordt door twee schoren, die beide speling hebben, zou een 
element kunnen bewegen. Dit heeft gevolgen voor de eindpositie van de bovenzijde van een 
element. Als gevolg van 4,6 millimeter speling in de schoor kan de bovenzijde van een element 
9.4 millimeter verplaatsen, zie Figuur 16. 
Echter kan het bewegen van een element worden vermeden door één schoor op trek te zetten 
en de andere op druk. In dit verslag is niet vastgesteld of deze activiteit consequent wordt 
uitgevoerd. Om hierover uitsluitsel te krijgen moet extra onderzoek worden gedaan. 
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Figuur 16: Bovenzijde van het element kan 9,4 millimeter verplaatsen als gevolg van speling in de 
schoor. Dit bij een elementhoogte van 4220 mm en een rucatiehoogte van 2930mm. Dit zijn de 
afmetmgen zoals gebruikt bij het JeroenBosch ziekenhuls te 's Hertogenbosch. 

3. Onderzoeksopzet 
3.1 Doelstelling van het onderzoek 

Het analyseren van het schoorproces zoals uitgevoerd bij het JeroenBosch ziekenhuis, zodat dit 
als basis kan worden gebruikt voor het ontwerp van verbinding van de schoor met de wand. 

3.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Vanuit de doelstelling van het afstudeerwerk komen twee probleemstellingen met bijhorende 
onderzoeksvragen naar voren. 
1. Hoe worden geprefabriceerde betonnen wanden bij het JeroenBosch Ziekenhuis te 's 

Hertogenbosch op maat gezet? 
1.1. Wat is de volgorde van de subactiviteiten en welke zijn kritiek? 
1.2. Met hoeveel werknemers worden de subactiviteiten uitgevoerd? 
1.3. Wat is de tijdsduur van de subactiviteiten? 

2. Wat is de arbeidsbelasting van een werknemer tijdens het gebruik van een schoor? 
2.1. Wat is het maximaal tilgewicht voor de begin- en eindsituatie van het transport van de 

schoor? 
2.2. Wat is het energieverbruik van een werknemer voor het monteren van een schoor aan 

de wand? 
2.3. Is het gebruik van een ladder toegestaan? 
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Onderzoeksopzet 

3.3 Dataverzameling 

Voor het verzamelen van de data is contact gelegd met Hurks Beton BV. In samenwerking met 
Hurks Beton BV is de benodigde data verkregen. 

Muftimament opname 

Er is een Multi-momentopname verricht bij het Jeroenbosch ziekenhuis te 's Hertogenbosch. Dit 
is de bron voor de volgorde van de activiteiten die worden verricht. Deze gegevens zijn 
gevisualiseerd in een SADT-schema. Het is de bron voor de tijdmeting. 

Tijdmeting 

De gemiddelde bewerkingstijden worden verkregen door de hoofdactiviteit van 37 
geprefabriceerde betonnen elementen te filmen. De elementen zijn ingedeeld in twee groepen. 
De sandwich gevelelementen in groep 1 en de penanten, binnenwanden en enkelwandige 
gevelelementen in groep 2. De begin- en eindsituaties van de activiteiten zijn vastgesteld 
waardoor de bewerkingstijd kan worden berekend. De gemiddelde bevestigingstijd wordt 
berekend door gebruik te maken van het software programma SPSS. 

NIOSH-methode en Berekening fysieke belasting 

Schoren worden getransporteerd in een bok. Het optillen en wegzetten van een schoor uit de 
bok is mogelijk te zwaar. Om vast te kunnen stellen wat de arbeidsbelasting is van deze 
activiteit, worden de lichaamshoudingen van de werknemers gefilmd. De lichaamshouding is de 
basis voor het kunnen berekenen van het maximaal gewicht van de schoor. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de NIOSH-methode 
Het monteren van de schoor aan de wand gebeurt door gebruik te maken van een ladder. De 
fysieke belasting van deze activiteit zal worden berekend door gebruik te maken van tabellen uit 
het handboek fysieke belastingen (Peereboom, 2000). Er zal verder onderzocht worden of het 
gebruik van een ladder als werkplek toegestaan is. 
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Analyse van het schoorproces 

4. Analyse van het schoorproces 
4.1 Programma van aanpak. 

Het project waarvan de data is verkregen, het JeroenBosch ziekenhuiste's Hertogenbosch, zal 
worden toegelicht in hoofdstuk 4.2. 

Ten tweede is de volgorde van de (deel)activiteiten behandeld. Hierin is beschreven wat de 
volgorde van de activiteiten zijn, vanaf de werkvoorbereiding tot het moment dat het element op 
maat staat. Dit is beschreven in hoofdstuk 4.3. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 4.4 worden onderzocht wat de tijdsduur is van de activiteiten die 
invloed hebben op de doorlooptijd en het kritieke pad van het positioneren van een element. 
Hiervoor is op de bouwplaats het positioneren van een element gefilmd. 

Als laatst is onderzocht wat de arbeidsbelasting van een werknemer is gedurende het in positie 
zetten van een geprefabriceerd betonnen element. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de 
NIOSH-methode2

, zie 10.1 0. 
Er is beschreven wat voor de werknemers de zwaarste activiteiten zijn en of deze activiteiten te 
zwaar zijn. Tevens zal worden ingegaan op valgevaar gedurende het positioneren van een 
element. Dit alles is beschreven in hoofdstuk 4.5. 

Alle knelpunten die voortkomen uit de analyse zijn 'in hoofdstuk 4.6 beschreven. In dit hoofdstuk 
is ook een afbakening gemaakt voor het vervolg van het verslag. 

4.2 Onderzoeksproject 

De analyse van het schoorproces is gebaseerd op metingen die zijn gedaan bij het project het 
JeroenBosch ziekenhuis te 's Hertogenbosch. 

Figuur 17: Het JeroenBosch ziekenhuis 
._"'9~ .. " 's Hertogenbosch. 

_ , __ .. ,Architecten, 2011) 

2 NIOSH-methode: (!::!_ational !nstitute of Occupational .§.afety and Health) is een rekenmethode 
waarmee kan worden berekend hoeveel kilogram in een bepaalde situatie mag worden getild 
zonder gezondheidsrisico te lopen. (FNV Bondgenoten) 
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Analyse van het schoorproces 

Het JeroenBosch ziekenhuis is uitgevoerd door de bouwcombinatie JeroenBosch V.O.F. 
bestaande uit Strukton Bouw & Vastgoed B.V., Hurks van der Linden B.V. en Ballast Nedam 
N.V. Het gebouw waar de ploegen van Hurks Beton B.V. zijn gefilmd bestaat uit 
geprefabriceerde betonnen sandwichelementen, kolommen en binnenwanden. De kopwanden 
zijn traditioneel gemetseld. De vloeren zijn in het werk gestort door gebruik te maken van 
bekisting. 

4.3 Werkvolgorde 

4.3.1 Werkvoorbereiding, 

Bij Hurks beton B.V. komt de schoor ter 
sprake in het ontwerpproces, als de 
tekeningen definitief zijn gemaakt. Daarna 
worden de gegevens doorgegeven aan de 
constructeur, die berekend welke krachten 
de schoor op moet nemen. Aan de hand 
van deze berekening kiest de uitvoering 
voor een schoor. Hurks beton BV heeft 2 
soorten schoren op voorraad, de 
lschebeck Titan RSK gr. 4 en RSK gr. 6. 
De keuze tussen deze twee verschillende 
schoren wordt gemaakt aan de hand van 
de fixatiehoogte van de schoor, zie Figuur 
19. Als de fixatiehoogte hoger is dan 3 
meter, wordt er gekozen voor de RSK gr. 
6. 

4.3.2 Uitvoering 

Het op maat zetten van een element wordt 
in dit afstudeerwerk "positioneren element 
(xyz)" genoemd. De volgorde van de 
activiteit is gevisualiseerd in het SADT
schema 1. Deze activiteiten zullen daarna 
uitvoerig worden beschreven. De 
genummerde activiteiten uit het SADT
schema zijn cursief geschreven met het 
activiteitnummer erachter. 

.......--~~--~ ' 

---

Figuur 18: Gebouw 1 waarbij de constructie te zien 1s 
van geprefabriceerde betonnen sandwtchelementen, 
kolommen en binnenwanden 

Z-richting 

Figuur 19: Fixatiehoogte is de hoogte van bovenzijde 
vloer tot fixatiepunt van de schoor h1 (Nagora, 2002) 
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Analyse van het schoorproces 
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Analyse van het schoorproces 

Allereerst wordt het geprefabriceerde betonnen "element aangevoerd (0) "op een oplegger. Het 
element moet worden aangepikt voordat men het element met de kraan kan hijsen. Dan kan de 
kraanmachinist het element in de buurt van de definitieve positie hangen. Door communicatie 
met de kraanmachinist kunnen de werknemers van Hurks Beton B.V. het element over de 
stekken plaatsen. De stekken zijn er voor een goede constructieve bevestiging te kunnen 
maken. Tijdens het inhijsen van het element kan men "twee schoren aanvoeren (1 .1)'bp de 
werkvloer. 
Als het element over de stekken is gepositioneerd, kan men beginnen met "de onderzijde van 
het element op maat zetten (1.2)". Door het gedrag van het element, kan men beoordelen of het 
element op de stekken staat. Als dit zo is moet men het element opnieuw hijsen, zodat de 
lengte van de stekken kan worden gewijzigd. 
Hierna beoordeelt men de hoogte van de bovenzijde van het element. Als de hoogte niet goed 
is beoordeeld zal men de "hoogte van het element op maat zetten (1 .3)". 
Als men met meer dan twee werknemers is, kan men tevens beginnen met het "bevestigen van 
de schoren (1 .4)". Zodra het element is afgeschoord door twee schoren kan het "element 
worden tosgepikt (1.5)". 
"De bovenzijde van een element op maat zetten(1.6)"gebeurt op twee manieren. Voor een 
sandwich gevelelement gebruikt men een theodoliet. Voor enkelwandige gevelelementen een 
waterpas. De methode heeft invloed op de nauwkeurigheid van het positioneren en tijd . 

Er zal vanaf dit punt uitvoeriger worden ingegaan op de activiteiten waarin de schoor wordt 
gebruikt. Dit zijn de activiteiten "schoren bevestigen (1.4)"en "bovenzijde element op maat 
zetten (1.6)". Deze activiteiten zullen vanaf nu schoorgebonden activiteiten worden genoemd . 

. 
-~- ' ------- I A• l ', -- r, , ', 

. ' 
' ' 

Trap verplaatsen (1.4.1.1.1) 
----==--....,.;;;S.;..A;.;;;D;..;T_-s;;.;c;;.;h.;.;;:ema 1: 1.4.11e schoor bevestigen. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
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Men verplaatst een ladder naar het geprefabriceerde 
betonnen element dat op maat moet worden gezet. 

Schoor verplaatsen (1.4. 1. 1. 2) 

Analyse van het schoorproces 

Men pakt een schoor uit de bok voor het op maat te zetten 
element. 

Voorziening wand/schoor bij elkaar brengen (1.4.1 .1.3) 
In het kopscharnier van de schoor zit een sparing en 
in de wand is een schroefhuls ingestort. De sparing 
moet precies voor de schroefhuls worden gehouden, 
voordat een bout in de schroefhuls kan worden 
gedraaid. Om dit gemakkelijk te kunnen doen helpt 
een tweede werknemer mee door de schoor op te 
tillen. 

Figuur 21 : Schoor verplaatsen -----

Figuur 22: Voorziening wand/schoor bij 
elkaar bren en 

Technische Universiteit Eindhoven 



Schoor aan wand bevestigen (1.4.1.1.4) 
Een werknemer klimt op de ladder om een bout door de 
schoorkop in de schroefhuls te draaien. Hierna kan de 
werknemer op de werkvloer de schoor loslaten. De 
werknemer die gebruik maakt van de ladder draait de bout 
aan door gebruik te maken van een boormachine of ratel. 

Schoor ver/engen/verkorten ( 1.4. 1. 2) 
De sparing van de schoorvoet moet boven het slaganker 
gepositioneerd worden. Dit wordt gerealiseerd door de 
lengte van de schoor te veranderen. 

Schoor onder bevestigen (1.4.1.3) 
Er wordt een bout in het slaganker gedraaid. Daarna wordt 
de schoor aan de vloer gefixeerd door met een boormachine 
of ratel de bout aan te draaien. 

Analyse van het schoorproces 

Figuur 23: Schoor aan wand bevesttgen 

Figuur 25: Schoor 
verlengen/vemorten 

Rguur24:Schooronder 
bevest1gen 
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Tweede schoor aan wand bevestigen (1.4.2) 
Deze activiteit is hetzelfde als activiteit 1.4.1.1. 

Positie bovenzijde element beoordelen & aanpassen (1.4.3) 

Analyse van het schoorproces -

De positie van de bovenzijde van een element wordt beoordeeld omdat men wil voorkomen dat 
de schoren extra krachten af moeten dragen door scheefstand van het element. De schoren zijn 
hier niet op berekend. Tevens is het wijzigen van de positie van de bovenzijde van het element 
lastiger wanneer beide schoren aan de wand en muur bevestigt zijn. Het veranderen van de 
lengte van schoor #1 kan dan worden tegengewerkt door schoor #2. 
Tijdens het bevestigen van de eerste schoor kan men ook de tweede schoor aan de wand 
bevestigen. Nadat de plaats van de bovenzijde van het element is beoordeeld en eventueel 
aangepast, kan men de tweede schoor aan de vloer bevestigen. Beiden schoren kunnen 
tegelijkertijd worden bevestigd. Dit is afhankelijk van het aantal werknemers dat meewerkt. 

Voor meer informatie over het stellen van een element, zie 1 0.2. 

Bovenzijde element op maat zetten (1.6) 
Nadat de schoren zijn bevestigd wordt het element losgepikt. De windkracht die op het element 
werkt wordt afgedragen door de schoren. Doordat er speling zit op de verbindingen en 
schroefdraad van de schoor, kan de positie van het element veranderen, zie hoofdstuk 2.5. 
Vandaar dat de bovenzijde van het element opnieuw wordt beoordeeld en eventueel wordt 
aangepast. 

Speling in de schoor zorgt voor een extra activiteit voor het op maat zetten van een element. 
Het minimaliseren van speling in de schoor, kan er toe leiden dat de procestijd voor het op maat 
zetten van een element kan worden verkort. 
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Analyse van het schoorproces 

4.4 Tijdsduur 

Tijd die in een project wordt geïnvesteerd is een kostenpost voor aannemer en opdrachtgever. 
Het verminderen van deze tijd kan het project versnellen en daarmee de kosten drukken. 
Tijdsduur zal in dit rapport worden onderscheiden in drie variabelen welke invloed hebben op de 
kosten: ploeggrootte, tijdsduur van de activiteit en de schakeling van de activiteiten. 

1. Ploeggrootte. 
De ploeggrootte is het aantal mensen dat men nodig heeft voor het realiseren van de 
hoofdactiviteit. In dit geval is de hoofdactiviteit het plaatsen van een prefab wandelement 
De ploeggrootte ~ minimaal aantal werknemers van een subactiviteit Vandaar dat het 
noodzakelijk is te weten hoeveel werknemers minimaal benodigd zijn voor het uitvoeren van 
een subactiviteit De kraanmachinist is niet opgenomen in de ploeggrootte omdat het een 
werknemer van een ander bedrijf betreft. 

2. Tijdsduur van een activiteit. 
Alle subactiviteiten die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van de hoofdactiviteit hebben 
een bepaalde tijdsduur. De tijdsduur van de hoofdactiviteit wordt de doorlooptijd genoemd. De 
doorlooptijd kan worden verkort door de kritieke activiteiten in tijd te verkorten. Vandaar dat het 
van belang is om de tijdsduur van de subactiviteiten te weten. 

3. Schakeling van activiteiten 
Activiteiten kunnen parallel en serieel worden geschakeld. Het benodigd aantal werknemers 
heeft invloed op deze schakeling. De schakeling is van invloed op het kritieke pad, zie ook 
pagina 31 . 

4.4.1 Ploeggrootte 

Het minimaal aantal werknemers voor een activiteit is bepaald aan de hand van het observeren 
van de activiteiten. Zie onderstaande tabel. 

Activiteit -----.,---
Onderzijde element op maat zetten 
Element op hoogte zetten 
Schoor boven bevestigen 
Schoor onder bevestigen 
Positie bovenzijde element beoordelen en 
aanpassen 
Lospikken element 
Bovenzijde element op maat zetten 

Enkelwandig element 
Sandwichelement 

Aantal werknemers 
1 
2 
2 
1 
1 

1 

2 
2 

Tabel2: het minimaal aantal werknemers waargenomen per activiteit. De kraanmachinast is niet 
opgenomen In de ploeggrootte omdat het (vaak) een werknemer van een ander bednjf betreft. 
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De ploeggrootte voor het positioneren van een enkelwandig element is twee personen. 
De ploeggrootte voor het positioneren van een sandwichelement is drie personen. Dit komt door 
de schakeling van de activiteiten in combinatie met de activiteitsduur. Zie ook hoofdstuk 4.4.2. 

4.4.2 Tijdsduur van een activiteit 

Om de gemiddelde tijdsduur van een (sub)activiteit te kunnen berekenen is het positioneren van 
37 elementen op de bouwplaats gefilmd. De film is de bron van de gemeten data. Er is 
onderscheid gemaakt in twee soorten wanden. Dit zijn de enkelwandige elementen en de 
sandwich gevelelementen . Enkelwandige elementen zijn : binnenwanden, penanten en 
kernwanden . De begin- en eindsituatie van elke subactiviteit zijn beschreven in 10.3. 
Hierdoor kan de bewerkingstijd van een subactiviteit worden berekend . 

Dataverzameling 

Het gemiddelde van de genoteerde duur van de activiteiten is berekend door gebruik te maken 
van het softwareprogramma SPSS. Na het invoeren van de data blijkt dat het gemiddelde niet 
normaal verdeeld is. Vandaar dat er besloten is om gebruik te maken van de natuurlijke 
logaritme van de tijden. Deze tijden benaderen een normale verdeling_ en zijn gebruikt in dit 
afstudeerwerk. --------------
Activiteit 
Onderzijde element op maat zetten 

Schoor aan wand bevestigen 
Schoor aan vloer bevestigen 
Positie bovenzijde element 
beoordelen en aanpassen 

Bovenzijde element op maat zetten 

Lospikken element 
Element op hoogte zetten 

Soort element 
Enkelwandig 
Sandwich 
N.v.t. 
N.v.t. 
Sandwich 

Enkelwandig 
Sandwich 
Enkelwandig 
N.v.t. 
Sandwich 
Enkelwandig 

Gemiddelde tijdsduur [seconden] 
91 
181 
41 
30 
29 

40* 
124 
117 
74 
75 
140 

Tabel 3: Gemiddelde tijden voor de verschillende activi eiten welke noodzakelijk zijn voor het 
kritieke pad. De actlv teilen welke worden uitgevoerd om een element in positie te krijgen zijn 
onderverdeeld in twee soorten elementen. 
*Activiteit wordt uitgevoerd in 5 van de 17 geobserveerde metingen, zie Tabel4. 

Case Processing Summary 

Cases 

Va lid MISSing Total 

~n.-.r11" 1P.m«nl N Percent N Perc ent N Percent 
LNPosltieBovenzijde Enkelwandig element 5 29,4 % 12 70,6% 1 i 100,0% 
ElementBeoordelenEn 

Sandwich el em ent 20 90,9% 2 9,1 % 22 100,0% Aa npassen 

TabeJ4· Activiteit "posiüe bovenzijde element beoordelen en aanpassen" uitgezet tegen het soort 
element. De activiteit wordt vaker uitgevoerd bij sandWichelementen dan bij enkelwandige 
elementen (90,9% tegen 29,4%). 
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Kritieke pad 

De activiteiten die op het kritieke pad liggen zijn maatgevend voor de doorlooptijd van de hoofdactiviteit. Er zijn kritieke paden 
gemaakt van het positioneren van enkelwandige elementen en sandwichelementen. 
Het op hoogte zetten is een activiteit die niet altijd wordt uitgevoerd. Vandaar dat deze activiteit aan het begin is geplaatst. 
Mocht deze activiteit worden uitgevoerd dan wordt deze serieel geschakeld en zal het de doorlooptijd vergroten . 
Verder is de activiteit "positie bovenzijde element beoordelen en aanpassen" van enkelwandige elementen niet opgenomen in het 
kritieke pad. Dit omdat deze activiteit slechts in 5 van de 17 elementen is uitgevoerd. 

Werkschema 1: Het positioneren van een enkelwandig element gebeurt door twee werknemers. Het b vestigen van een schoor wordt 
ook gedaan door twee werknemers. Hierdoor kan de activiteit "onderzijde element op maat zetten" niet parallel kan worden geschakeld. 
Dit heeft tot gevolg dat de doorlooptiJd taeneeml (De rode activiteiten zijn kritiek) 

De doorlooptijd van het positioneren van een enkelwandig element= 424 seconden , waarvan 307 seconden op het kritieke pad. 
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Werkschema 2: Het positioneren van een geprefabriceerd betonnen sandwichelement door drie werknemers. (Oe rode activiteit n zijn 
kritiek). Het positioneren van een sandwichelement door drie werknemers heeft tot gevolg dat het positioneren van de onderzijde van 
het element parallel kan worden geschakeld met het bevestigen van de schoor aan de wand. 

De bouwmethode die wordt toegepast is gebaseerd op het werken aan de binnenzijde van het gebouw, niet aan de buitenzijde. Het 
is van belang dat het element niet beschadigt en nauwkeurig op maat wordt gezet. Tevens wil men de doorlooptijd zo klein mogelijk 
houden. Vandaar dat een gevelelement door drie werknemers op maat wordt gezet. 
Indien men de activiteit uitvoert met twee personen moeten de activiteiten serieel worden geschakeld, waardoor het kritieke pad 
toeneemt. De doorlooptijd voor het positioneren van een sandwichelement = 379 seconden, waarvan 255 seconden op het kritieke 
pad. 

Resultaat 

De subactiviteiten voor het positioneren van een enkelwandig element zijn serieel geschakeld. De oorzaak hiervan is dat men deze 
activiteit uitvoert met twee personen. Tevens heeft men voor het bevestigen van de schoor aan de wand twee werknemers nodig. 
Omdat men het positioneren van een sandwichelement met drie werknemers uitvoert, kunnen subactiviteiten parallel worden 
geschakeld. Hierdoor wordt het kritieke pad korter. 
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Analyse van het schoorproces 

4.5 Arbeidsbelasting 

Er zijn drie onderwerpen geanalyseerd met betrekking tot de arbeidsbelasting van het werken 
met een schoor. 

1 . Volgens de beleidsregel "tillen op bouwplaatsen3
" mag een werknemer maximaal 25 

kilogram tillen. De arbeidsinspectie hanteert echter de NIOSH-methode. Deze methode 
heeft een maximaal tilgewicht van 23 kilogram . Dit gewicht mag worden getild door een 
werknemer in een ideale lichaamspositie. De Titan RSK 4 weegt 22,56 kilogram 4

. 

Vandaar dat er onderzoek is verricht. Dit is beschreven in hoofdstuk 4.5.1. 

2. Men moet energie gebruiken voor het monteren van de schoor aan de wand. Het 
berekenen van het energieverbruik is noodzakelijk om het ontwerp te kunnen vergelijken 
met de huidige situatie. Door gebruik te maken van tabellen uit het handboek fysieke 
belasting (Peereboom, 2000) kan worden berekend hoeveel energie het maken van de 
verbinding kost. 

3. Het bevestigen van de schoor aan de wand wordt hedendaags verricht door twee 
werknemers. Een werknemer gebruikt een ladder om de bevestiging te creëren. Dit 
brengt valgevaar met zich mee. Een toelichting hiervan is beschreven in hoofdstuk 4.5.3. 

4.5.1 Maximaal tilgewicht 

Bij Hurks Beton BV worden twee soorten schoren gebruikt namelijk de Titan RSK 4 en de Titan 
RSK6. 
Deze schoren wegen respectievelijk 19,8 en 38 kilogram. Dit zijn de gewichten zonder kop- en 
voetscharnier. Het kop- of voetstuk weegt 1,38 kilogram inclusief pin. 
In dit hoofdstuk zal worden berekend wat het maximaal te tillen gewicht is. De berekening zal 
uitsluitsel geven of het gewicht van de schoor, de RSK grootte 4, te zwaar is. Hiervoor wordt de 
NIOSH-methode gebruikt. 

De NIOSH-methode is een methode die het maximaal tilgewicht berekend aan de hand van de 
lichaamshouding van de werknemer en de frequentie van de handeling. In dit onderzoek zijn er 
twee houdingen opgenomen. Het oppakken van de schoor uit de bok en het wegzetten van de 
schoor tegen de wand . 

Men gaat uit van een maximaal tilgewicht van 23 kilogram. Deze wordt vermenigvuldigd met 
factoren die afhankelijk zijn van de lichaamshouding en frequentie. De functie is als volgt: 
Maximum tilgewicht = 23 x Hf x Vf x Of x Af x Ff x Cf (in kg)5 

3 Beleidsregel arbeidsomstandighedenwetgeving 5.3 -1 . Tillen op bouwplaatsen geldend op 28-
05-2009 (bron: http://wetten.overheid.nl!). 
4 Productdocumentatie (bron: produktliste.richtstreben_052en.pdf, 201 0) 
5 Formule maximaal tilgewicht (Bron: arbobondgenoten, 2011) 
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Hf = horizontale factor in centimeters 
Vf = verticale factor in centimeters 
Df = verticale reisafstand in centimeters 
Af= 'draaibeweging' hoek die de last maakt ten 
opzichte van de lijn door de enkels. 
Ff = frequentiefactor 
Cf= contactfactor 

De afstanden die in de formule worden ingevuld, 
komen uit Figuur 26 en Figuur 27. De hoogte van 
de bok is 70 cm . Doordat deze afstand bekend is 
kunnen de andere afstanden worden bepaald. 
Het maximale gewicht dat volgens de NIOSH
methode mag worden getild, bij een aanname van 
de lichaamshouding welke hierlangs staat 
afgebeeld , is 16,4 kilogram. 
Het optillen van een schoor die in een bok ligt is 
niet ideaal. De ideale situatie is 75 centimeter 
vanaf de vloer. Vandaar dat het maximale 
tilgewicht in deze situatie is gereduceerd. 

Voor de houding van het wegzetten van de schoor 
is de formule ook ingevuld. Bij. het aannemen van 
deze lichaamshouding is volgens de NIOSH
methode het maximaal tilgewicht 15,2 kilogram . 
Het optillen van een last hoger dan 75 cm vanaf 
de vloer reduceert het maximale tilgewicht 
De verticale hoogte voor het wegzetten van de 
schoor is bepaald op 150cm vanaf de vloer. 
De reductiefactor van het maximale tilgewicht is 
hierdoor 0.87. 

Voor meer informatie betreffende de berekeningen 
zie10.10. 

Analyse van het schoorproces 

Figuur 26: Uchaamshoud ng tijdens het 
optillen van de schoor uit de bok. 

Figuur 27: Uchaamshoudlng tijdens het 
wegzetten van de schoor tegen de wand. 
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De NIOSH-methode bevat de frequentiefactor Ff. 

Deze factor wordt bepaald door een minimale opname te maken van 15 minuten. De 
gemiddelde tijd voor het stellen van een geprefabriceerd betonnen sandwichelement is 15,3 
minuten6

. Gezien een element wordt afgeschoord door twee schoren is de tilfrequentie (F) 2/15 
= 0,13 < 0,2. De Wduur van een schoor is kleiner dan een uur. De frequentiefactor F is daardoor 
1. 
De reductiefactor Ff wordt groter naar mate de tilfrequentie en tilduur toenemen. Indien men 
veel schoren achter elkaar transporteert, kan de reductiefactor oplopen tot 0,81 . Dit is wanneer 
men meer dan twee uur, elke twee minuten een schoor transporteert. Het maximale tilgewicht 
wordt in deze situatie 22,56*1*0,775*0,854*1*0,92*1 = 13,73 kilogram. 

Conclusie: 
Het gewicht van een schoor is te zwaar voor de aangenomen lichaamshouding. Dit wordt door 

de inspectie niet als belastend ervaren omdat de tilfrequentie en tilduur laag zijn (Ff = 1 ). 
zie Figuur 28. 

Risico-inventarisatie & evaluatie 
Onder- OpmerkingenfRisico's 

Tillen •Jan zware lasten 
- komt nietJnau'.velijks voor hiJsmiddelen 
ziJn alt iJd beschi kbaar) 

'erken in ongunst1ge houdmg 
komt voor (buk l\ en rei ken soms 
draaimg · .. ·an rtlg,·n e n1elen 
klauteren.1 maar liJ t gezi en de 
beperkte duur en frequentie en de 
af,visseling ' in het dagelijkse werk 
ooralsnog geen te belastende 

factor 
aandacht oor b ÎJ'.I de funct1e 1an 
mortelen !'voortdurend 
gebu ·tJgeknield 

Figuur 28: Door een lage frequentie is het tillen 
van de schoor vooralsnog geen belastende factor 
Het schoorgewicht van 23 kilogram is hierdoor 
niet te zwaar. (Arbo Ume B.V., 2006) 

4.5.2 Energieverbruik 

Het energieverbruik van het monteren van de schoor aan de wand kan worden berekend door 
gebruik te maken van de tabellen uit het handboek fysieke belasting (Peereboom, 2000). Het 
boek beschrijft het energieverbruik van het lichaam. Deze in verdeeld in drie onderdelen. Het 
basaal metabolisme is het verbruik van energie door primaire levensprocessen. Daarnaast 

6 Gemiddelde tijden van het stellen van een geprefabriceerd betonnen sandwichelement zijn 

berekend door gebruik te maken van de films die tijdens het participerend observeren zijn· 
gemaakt. Voor de berekeningen zie 1 0.3. 
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wordt onderscheid gemaakt in het verbruik van energie door de activiteit en de zwaarte van de 
arbeid. Deze gegevens zijn toegepast op de onderstaande situatie, het monteren van de schoor 
aan de wand. 

Energieverbruik behorende bij het monteren van de schoor aan de wand: 
Basaal metabolisme: 5 kJ/min 
Energieverbruik klimmen (zonder gewicht; 12m/min): 36,5 kJ/min 
Type arbeid (arbeid met 2 handen; licht): 7 kJ/min 
Gemiddelde duur voor het maken van de verbinding: 41 seconden (zie 1 0.3). 
Benodigde energie voor het maken van de verbinding: 48,5/60*41 = 33.14kJ 

Figuur 29: Het gebruik van een ladder tijdens het bevestigen van een schoor levert valgevaar op. 

4.5.3 Valgevaar 

Het monteren van de schoor en het beoordelen van de positie van een element zijn activiteiten 
waarbij valgevaar ontstaat. Volgens de beleidsregel7 die is opgesteld ten behoeve van het 
voorkomen van valgevaar, blijkt dat men voorzieningen moet treffen om valgevaar tegen te 
gaan. 

De arbowet heeft als uitgangspunt dat men een ladder niet als werkplek mag gebruiken 
wanneer een ander veiliger hulpmiddel kan worden ingezet, bijvoorbeeld een rolsteiger. 
(Arbouw, 201 0). 
Men mag gebruik maken van een ladder indien er sprake is van een korte gebruiksduur8

. Het 
bevestigen van een schoor aan de wand duurt gemiddeld 46 seconden (zie hoofdstuk 4.4). Een 
ladder mag worden gebruikt indien de klus kan worden geklaard in een totaaltijd van vier uur 
(Arbouw, 1999). 

7 Beleidsregel 3.16 Voorzieningen bij valgevaar (overheid.nl, 2011 ). 
8 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel7.23 (overheid.nl, 2011). 

------~-----------------
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Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

Conclusie 
Het gebruik van een ladder voor het bevestigen van de schoor aan de wand is toegestaan . 
Echter brengt het gebruik van een ladder valgevaar met zich mee, waardoor het vermeden dient 
te worden als een veiliger hulpmiddel kan worden ingezet. 

4.6 Knelpunten 

De probleemstelling en onderzoeksvragen uit hoofdstuk 3.2 zijn geanalyseerd en beantwoord. 
Er zijn knelpunten geconstateerd die voortkomen uit de analyse van de schoor en het 
schoorproces. Deze knelpunten zijn : 

• Als een element door twee werknemers op maat wordt gezet, is het monteren van een 
schoor aan de wand kritiek. Dit verlengt het kritieke pad. 

• Het gebruik van een ladder is toegestaan. Gezien het valgevaar is het beter om het 
gebruik van een ladder te voorkomen. 

• De RSK grootte 4 is volgens de NIOSH-methode te zwaar voor een werknemer. 

5. Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 
5.1 Doelstelling 

Vanuit de analyse van de schoor en het schoorproces zijn een aantal zaken naar voren 
gekomen die verbeterd kunnen worden. Deze knelpunten hebben geleid tot een doelstelling van 
het afstudeerwerk. 

Het doel van het afstudeerwerk is als volgt: 
"het ontwerpen van een verbinding van de schoor met de wand, zonder gebruik te maken van 
een ladder. Daarbij moet de ploeggrootte worden gereduceerd van 3 naar twee werknemers 
zonder toename van het kritieke pad" 

Met bijhorende vraagstelling : 
Op welke manier kan de schoor aan een gangbaar geprefabriceerd wandelement worden 
bevestigd zodat het kritieke pad korter wordt en bovendien de ploeggrootte reduceert, zonder 
gebruik van een ladder? 

Gangbaar geprefabriceerd element: 
Afmetingen geprefabriceerd betonnen element zijn 7200x3600x300mm met een gewicht van 
18000 Kg. 

Ploeqq rootte: 
Het aantal werknemers dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteit "Op maat zetten 
element" (exclusief de kraanmachinist). 

Het ontwerpen van de verbinding van de schoor met de wand zal worden gerealiseerd door het 
boek Methodisch ontwerpen (Fiers, 2004) als leidraad te gebruiken. 
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5.2 Programma van eisen 

Vanuit de analysefase komen een aantal knelpunten naar voren die worden omgezet in 
functionele eisen. Dit zijn eisen met betrekking tot de arbeidsbelasting en tijdsduur van 
activiteiten. Constructieve eisen waaraan de verbinding moet voldoen zijn berekend in 10.5 en 
vervolgens opgenomen in het programma van eisen. 

De eisen waaraan de verbinding van de schoor met de wand moet voldoen zijn: 
~ Maximaal twee werknemers (exclusief kraanmachinist) voor het op maat zetten van een 

element. 
);;;- Demontabele bevestiging. 
);;;- Het kritieke pad voor het op maat zetten van een enkelwandig element mag maximaal 

307 seconden bedragen. 
);;;- Het kritieke pad voor het op maat zetten van een sandwichelement mag maximaal 255 

seconden bedragen. 
;;. De tijdsduur van het bevestigen van een schoor aan de wand mag maximaal 15 

seconden bedragen. 
;;. Geen gebruik van een ladder 
};> Minimale axiale krachtsafdracht van 17,41kN (trek en druk) 
);;;- Minimale afschuifkracht van 30,32kN. 
;;. Energieverbruik van het maken van de verbinding van de schoor met de wand < 

28,29kJ. 
;;. Fixatiehoogte 2000mm, zie 1 0.4. 

Met de volgende wensen: 

• Minimale kosten; extra activiteiten brengen kosten met zich mee. Deze dienen 
voorkomen te worden. 

- -. .. 
Specificaties gangbaar element 

Hoogte 3600 
Breedte 7200 
Dikte 300 
Massa 18000 

Mm 
Mm 
Mm 
Kg 

Tabel 5: Aanname specificaties van een gangbaar geprefabriceerd betonnen element. 

5.3 Situatieschets 

Voordat een nieuwe bevestiging voor de schoor met de wand kan worden ontworpen zijn eerst 
twee situaties getekend waarin de koppeling wordt gehanteerd. De bevestiging moet een 
oplossing bieden voor het afschoren van een kolom (Figuur 31) en het afschoren van een wand 
(Figuur 30). 
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Figuur 30: Situatleschets voor 
het afschoren van een wand. 

Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

Figuur 31 : Situatieschets 
voor het afschoren van een 
kolom. 

5.4 Werkwijze bevestigen schoor 

Het ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand is afhankelijk van de manier waarop 
een schoor wordt bevestigd. Het gewicht van de schoor is een eigenschap die daar invloed op 
heeft. Voor het afstudeerwerk is een ontwerp9 gemaakt van een schoor aan de hand van de 
functionele en constructieve eisen 10 van de schoor. Het gewicht van deze schoor is 19,6 
kilogram . 
De werkwijze van de bevestiging is afhankelijk van drie variabelen: 

• Het aantal verbindingen 

• De plaats waar de verbinding wordt gemaakt 
• De volgorde van de activiteiten 

Het analyseren van de verschillende werkwijzen is bedoeld om inzicht te verkrijgen in 
activiteiten die mogelijk, buiten het kritieke pad kunnen worden geplaatst. 

5.4.1 Aantal verbindingen 

De functie vasthouden van een element kan op verschillende manieren worden ingevuld . Deze 
is afhankelijk van het aantal verbindingen dat moet worden gemaakt. Er moeten minimaal twee 
bevestigingen worden gemaakt. Een bevestiging met de wand en een bevestiging met de vloer. 
Een andere mogelijkheid is het maken van drie bevestigingen . Hier wordt niet vanuit gegaan 
gezien de schoor 1•9,6 kilogram weegt, wat kleiner is dan de RSK grootte 4 (22,56kg). 

5.4.2 Locatie 

Er zijn drie mogelijke locaties waar de verbindingen van de schoor kunnen worden gemaakt. Dit 
zijn de werkvloer, de bouwplaats (het maaiveld) en de fabriek. 

De verbinding tussen de schoor met de wand kan op alle drie de plaatsen worden gemaakt. 
De verbinding tussen de schoor met de vloer kan op één plaats worden gemaakt, en dat is de 
werkvloer. 

9 Zie 10.7 
10 Zie 10.4 en 10.5 
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Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

5.4.3 Mogelijke combinaties 

De plaats waar de verbinding kan worden gemaakt en het aantal verbindingen zijn bekend. De 
volgorde van de activiteiten is de laatste variabele die invloed heeft op de werkwijze. Men kan 
bijvoorbeeld de schoor eerst aan de wand bevestigen alvorens deze aan de vloer wordt 
bevestigd. Men kan tevens deze activiteiten omdraaien . De combinaties worden beoordeeld op 
kosten en arbeidsbelasting. 

Combinatie Volgorde 
Activiteit 1 Activiteit 2 

1 Onder bevestigen Boven bevestigen 
2 Boven bevestigen Onder bevestigen 
3 Onder bevestigen 
4 Boven bevestigen Onder bevestigen 

Tabel 6: Aantal combinaties voor het bevesttgen van een schoor aan de wand en vloer. Hierbij s 
uitgegaan van twee bevestigingen Oe kleur van de activetelt geeft de plaats weer Rood = 
werkvloer, Groen = bouwplaats , 

Combinatie 1: 
Men maakt op de werkvloer eerst de verbinding met de vloer, waarna de verbinding met de 
wand kan worden gemaakt. 
Voordeel: 
De verbinding van de schoor met de vloer kan men vooraf maken, zodat deze niet op het 
kritieke pad ligt. 
Het bevestigen van de schoor gebeurt op de werkvloer. Het transport van de schoor is hierdoor 
minimaal. 
Nadeel: 
Het positioneren van een element terwijl de schoor op de vloer ligt, levert valgevaar op. 

Combinatie 2 + 3: 
Voordeel: 
De verbinding van de schoor met de wand wordt gemaakt voordat het element over de stekken 
wordt gepositioneerd. Hierdoor is deze activiteit uit het kritieke pad 
Nadeel: 
Het transport en het vastzetten (t.b.v. het transport) van de schoor aan de wand kost tijd . De 
aanname is dat dit meer tijd kost dan het maken van de verbinding (41 seconden). 

Combinatie 4: 
De schoor wordt op de werkvloer aan de wand en vervolgens aan de vloer bevestigd. 
Voordeel: 
Het bevestigen van de schoor gebeurt op de werkvloer. Het transport van de schoor is hierdoor 
minimaal. 
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Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

5.4.4 Resultaat werkwijzen 

Vanuit de mogelijke werkwijzen blijven er vier varianten over die voldoen. Deze worden 
beoordeeld op de wensen die zijn gesteld. 
De wens die betrekking heeft op de werkwijze voor het bevestigen van de schoor is als volgt: 

~ Minimale kosten 
Combinaties 2 +3: Het bevestigen van de schoor aan de wand voor inhijsen. 
Het beschermen van het element en het vast zetten van de schoor zal waarschijnlijk meer tijd in 
beslag nemen dan het maken van de bevestiging zelf (41 seconden). Hierdoor vallen deze 
combinaties af. 
Combinaties 1 +4: Het maken van de bevestiging op de werkvloer. 
Het verschil tussen beiden is de volgorde van het maken van de bevestiging. Er is een minimaal 
verschil tussen beide methode. Dit is de richting waarin men moet kijken tijdens het op maat 
brengen van de schoor. voordat de tweede bevestiging kan worden gemaakt. 
Bij Combinatie 1 moet men naar boven kijken. Bij combinatie 4 naar beneden. 
Daarnaast worden verbindingen met de vloer vaker in het werk gemaakt omdat niet altijd wordt 
gekozen voor een geprefabriceerde vloer. Hierdoor heeft combinatie 4 de voorkeur. 

De schoor zal op de werkvloer eerst aan de wand worden bevestigd. Daarna zal deze aan de 
vloer worden bevestigd . 

5.5 Vormgevende fase 
5.5.1 Morfologisch overzicht 

In hoofdstuk 5.4 zijn de werkwijzen voor het bevestigen van een schoor in kaart gebracht en 
geanalyseerd. Als resultaat wordt de schoor eerst aan de wand bevestigd voordat deze aan de 
vloer wordt bevestigd . Deze activiteiten worden op de werkvloer verricht. 
Het maken van een verbinding tussen de schoor en de wand bestaat uit verschillende 
activiteiten. De activiteiten kunnen op verschillende manieren worden opgelost. 
In het morfologisch overzicht zijn de activiteiten en de mogelijke manieren gevisualiseerd. 

Verbindingen door magnetisme en pneumatiek zijn niet meegenomen in het morfologisch 
overzicht. Redenen hiervoor zijn het ruwe gebruik van de schoor en de krachtsafdracht door de 
verbinding. 
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Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

A prefabneeren van de voorztemng door Inslorten van een schroefhuls 
B prefabneeren van ~~~ voomenmg 

c In hel \Wtf1l een gat boren en sagaoker mslean ten behoeve van de verbmdmg 
o beWS11g1ngen van een IIOOrztenmg aan dè wand 
E met de hand poslitOOefen van de senoorkop haar een posrt1e .zódal de beveSbQ•ng kan worden gemaakt 
F met een hulprmddel pos•honeren van de sehoorkop nS81 een posroe lOd8l de beYest1Q1ng kan worden gemaakt 

G bevesbQ•ng ereeren door mlddel van een bout 
H Qe ~1ng mak n dool mlddel van een WIQ 

De bEPvestlg1ng maken door de senoor Ie draa1en om ZIIJl as 
J De beWSbgmg maken door de schoor m de IIOOI'Zl&Oif!Q van de wand te kbkken 
K De b9Vèstlg1ng maken door de senoor m aan voorzten111g aan de wand te klikken 

bwestigmg Insken door de schoor een hOek te draaiBn 
M demonteren door op een drukknop Ie drukken 
N demonteren door de schoor om z•n as te draa1en (m legenges1elde ncllllng van I). 
o doof de senoor een hoek te d11181en. 

Schoor ~n h :>e: dr a a ef'!l 
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5.5.2 Concepten 

Concept 1: Hünnebeck kliksysteem 
Het systeem van Hünnebeck GmbH, is gebaseerd op het maken van een snelle bevestiging. 
Voordeel: een snelle verbinding 
Nadeel: veel extra werkzaamheden voordat de schoor aan de wand kan worden bevestigd. 
Tevens moet er een voorziening extra worden gedemonteerd. 

Concept 2: Schoor een hoek draaien 
Er wordt een voorziening ingestort. Men positioneert de schoor handmatig en maakt de 
verbinding door een draaiende beweging. Tijdens het demonteren draait men de schoor uit de 
voorziening. De voorziening blijft achter in de wand. 
Voordeel: Sne'lle verbinding 
Nadeel: Aanname duurdere voorziening dan schroefhuls . 

Het maken van de fixatiehoek kan fysiek zwaar zijn. 

Concept 3: Schoor om as roteren 
Er wordt een voorziening ingestort. Men positioneert de schoor handmatig en roteert de schoor 
om zijn as. De voorziening blijft in de wand . 
Voordeel: Snelle verbinding 
Nadeel: Fixatie en stelmogelijkheid draaien om dezelfde as. 

Concept 4: Klikverbinding 
Er wordt een voorziening in het element gestort. Men positioneert de schoor handmatig en klikt 
deze in de verbinding. De schoor wordt gedemonteerd door te drukken. 
Voordeet Snelle verbinding 
Nadeel: De klikverbinding werkt in dezelfde richting als de afdracht van de krachten. 

5.5.3 Keuze concept 

Concepten 3 en 4 zijn methoden die constructief niet geborgd kunnen worden. Het concept van 
Hünnebeck GmbH is een methode die constructief borgt. Echter heeft men twee activiteiten 
meer nodig om de schoor te monteren en demonteren. 
Vandaar dat de keus is gevallen op Concept 2: het maken van een verbinding van de schoor 
met de wand, door de schoor een hoek te draaien. 
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Ontwerp van de verbinding van de schoor met de wand 

5.5.4 Uitwerking van het concept 

Het ontwerp is gebaseerd op een sleutel. De sleutel wordt onder een bepaalde hoek in een slot 
gesloten, waarna deze het slot kan sluiten, door te draaien . De basis is een box met twee 
sparingen. Voorwaarde voor het ontwerp is dat men de verbinding moet kunnen maken door 
links- en rechtshandige mensen. 

Figuur 32: Als basis is de sleutel genomen voor het ontwerp. Het aantal sparingen bepaalt 
de hoekverdraaiing die de schoor moet maken voor het borgen van de verbinding. 

Het linker ontwerp valt af aangezien men de schoor onder een hoek van 90 graden op moet 
tillen om de verbinding te maken. Met drie nokken en sparingen kan men de schoor onder alle 
hoeken afschoren. Dit omdat er drie sparingen in een vierkant zitten. 

Figuur 34: De verbinding moet gemakkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd. Vandaar 
dat de nokken verandert zijn van kubus naar cilindrisch Het uiteinde loopt taps af zodat de 
kop makkelijker in de box gedrukt kan worden. 

Figuur 33: De schoorkop kan in de box worden gedrukt, waarna de schoor wordt 
gedraaid. Nadat de schoor aan de vloer is gemonteerd kan de verbindmg niet 
meer los geraken. 
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8-Connect 

6. B-Connect 
De 8-connect is de verbinding die ontworpen is voor het bevestigen van de schoor aan de 
wand. Het is een verbinding die zich borgt door gebruik van de zwaartekracht. 

6.1 Schoorkop 
Een schoor moet scharnierend worden uitgevoerd omdat een schoor een element moet kunnen 
stellen. Daarvoor moet men de fixatiehoek (a) tussen schoor en vloer kunnen veranderen. 
Een rolscharnier is de oplossing die gekozen is voor het ontwerp. Een rolscharnier kan strak 
worden gezet, zodat de speling op het scharnier klein kan worden. De draaibaarheid van dit 
scharnier zal moeilijker worden, maar door de grote arm van de schoorbuis niet problematisch 
zijn. 

Houten lat t.b.v. het vastzetten van 

Figuur 36. Fabricatie van een sandwichelement 
(BFBN) 

6.2 Box 
6.2.1 Specificaties 

Figuur 35: Fixatiehoek a 

De box is een stalen plaat met een sparing erin. Achter deze plaat moet ruimte vrij worden 
gehouden zodat de verbinding ge(de)monteerd kan worden. Plaat 1 van het ontwerp moet 
optredende druk- en trekkrachten af kunnen dragen. De andere delen van het ontwerp zijn 
toegevoegd om een dichte box te creëren. Deze box moet dicht zijn zodat er geen beton in 
komt tijdens het storten van het wandelement Tevens moet er genoeg oppervlakte zijn om 
wapening aan te lassen. 
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B-Connect 
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Figuur 37 : De box. Oe pijl moet voor het instorten naar de bovenzijde van het element wijzen. 

6.2.2 Nokken 

Er is gekozen voor een kop met drie nokken die onder een hoek van 120 graden zijn 
gepositioneerd. Dit omdat de verbinding vanaf de werkvloer moet worden gecreëerd. 
Met 3 nokken moet men de schoor onder een hoek van 60 graden houden om de verbinding te 
kunnen maken. 
Tevens kan men een verbinding creëren door de schoor links- of rechtsom aan te draaien. Dit is 
noodzakelijk voor krappe situaties en in hoeken van de projecten. 

_,- --! 
- : !- --

J 
....... ., 

' 

Figuur 38: Bovenaanz1cht met maximale afstanden die nodig zijn voor het maken van 
de verbinding. 
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B-Connect 

• 

Figuur 39. Vooraanzicht van de maximale afstanden die nodig zijn voor het maken van de 
verbinding. 

6.3 Borging 

Door het maken van een draaihoek wordt de verbinding geborgd. De verbinding heeft een 
veiligheidsmarge van 20 graden in beide richtingen . Het ontwerp is bedoeld voor het maken van 
een haakse hoek met de vloer, zie Figuur 41. Als de zijwaartse hoek groter wordt dan 20 
graden, kan de verbinding in deze situatie niet als veilig worden beschouwd. 

40° 

80° 

I 
-~ 

Figuur 40· De nokken van de schoorkop 
moeten n de groene oppervlakken vallen 
voor een constructleve borging. 

Figuur 41 : De schoor moet 
een hoek maken van 90 
graden met de vloer. 
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Toetsing B-connect 

Figuur 42: De hoek met de vloer mag naar beide zijden 20 graden afwijken Deze 
veiligheidsmarge is constructief geborgd. 

7. Toetsing B-connect 
7.1 Programma van aanpak 
Het testen van de verbinding is cruciaal aangezien de B-connect door een persoon gemaakt 
moet worden. Hiervoor is een prototype gemaakt, zie hoofdstuk 7.2. De specificaties van de 
methode zijn beschreven in hoofdstuk 7.3. 

De toets heeft twee doelen: 
1. Aantonen of de B-connect werkt. 
2. Tijdsduur van de montage en demontage van methode A en methode B vergaren. 

A. Het maken van de bevestiging door gebruik van de RSK grootte 4. 
B. Het maken van de bevestiging door gebruik van de B-connect. 

Hiervoor is er voor beide methode een uitgangssituatie gecreëerd, zie hoofdstuk 7.4. 
Om de tijden van beide methode met elkaar te kunnen vergelijken zijn ook de begin- en 
eindsituaties van de activiteiten vastgelegd, zie hoofdstuk 7.5. 

Methode A wordt 15 maal gemonteerd en gedemonteerd door 3 werknemers van Hurks Beton 
BV, 2 personen per montage 
Methode B wordt 37 maal gemonteerd door 4 personen. 1 persoon per montage 
De data en gemiddelden zijn beschreven in 1 0.11 , de resultaten van de test zijn beschreven in 
hoofdstuk 7.6. 
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Toetsing B-connect 

7.2 Prototype 
Er is een prototype gemaakt van de B-connect om te kunnen toetsen of het voldoet aan het 
programma van eisen. 
Hieronder staan foto's van het prototype van het ontwerp. Het ontwerp is op een stalen staaf 
gelast wat het gewicht van de RSK grootte 4 benaderd. Het totaal gewicht van het prototype is 
18,9 kilogram. 

Figuur44: Bevesttging van het prototype met+/- Figuur 43: Bevestiging van het prototype met+/-
0,2 millimeter speling n de diepterichting O,Smm speling in diameter 

7.3 Specificaties methoden 
Methode 1: RSK, grootte 4 
De huidige bevestiging creëren, door gebruik te maken van een 
ladder, bout, schoor en ratel, door 2 personen. 
Fixatiehoogte: 2600mm 
Schoorspecificaties: 
lschebeck Titan GmbH, RSK gr 4. 
Materiaal : staal 
Minimale lengte: 2600 mm 
Maximale lengte: 4000 mm 
Gewicht: 22,56 kg 
Diameter: 70mm 

Methode 2: B-connect 
Methode volgens het nieuwe ontwerp; de verbinding creëren door het 
draaien van de schoor, door 1 persoon. 
Fixatiehoogte: 2000 mm 
Schoorspecificaties: 
Prototype van de kop aan een buis gelast van 2000mm. 
Gewicht: 18,9 kilogram 
Diameter: 38,5 millimeter (massief) 
Materiaal: staal 
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Toetsing B-connect 

7.4 Uitgangssituatie 

Voor de meting zijn er twee situaties gecreëerd. Een beginsituatie voor het monteren en een 
beginsituatie voor het demonteren van de schoor. Verder zijn de start- en eindsituaties van het 
(de)monteren vastgelegd . 

Figuur 45· Startsituatie van methode 1. De zwarte streep heeft een lengte van 
2500mm. 

Eigenschappen van de toets: 
1. Beide steekproeven van de populaties 

zullen worden verricht onder dezelfde 
omgevingsfactoren 
(Buiten, droog,+/- 10 graden Celsius) 

2. Methode 1 is uitgevoerd in 3 teams, 
door 3 ervaren werknemers. 
Methode 2 is uitgevoerd door 4 
onervaren proefpersonen. 

Figuur 46. Startsituatie van het (de)monteren 
van het prototype. De zwarte streep heeft een 
lengte van 2500mm. 
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7.5 Start- en eindsituaties 

Figuur 47: Startsituatie demonteren van de schoor 
Monteren van de verbinding 

RSK. grootte 4 
Start activiteit: 

Toetsing B-connect 

Men staat met twee personen op het startpunt (binnenzijde wand+ 2500mm) met de schoor op 
de vloer. 
Einde activiteit: 
Men heeft de schoor aan de wand bevestigd en staat op het startpunt. 

B-connect 
Start activiteit: 
Met staat op het startpunt (binnenzijde instortvoorziening + 2500mm) met de schoor in de hand. 
Einde activiteit: 
Men heeft de verbinding gemaakt en staat op het startpunt. 

Demonteren van de verbinding 

RSK. grootte 4 
Start activiteit: 
Men staat met twee personen op het startpunt ( binnenzijde wand +2500mm). 
Einde activiteit: Men heeft de schoor gedemonteerd en terug gelegd in de startsituatie. 

B-connect 
Start activiteit: 
Men staat op 2500mm van de binnenzijde van de box. 
Einde activiteit: 
Men heeft de verbinding gedemonteerd en staat op het startpunt. 
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Toetsing B-connect 

7.6 Resultaat 

Het monteren van de B-connect is 37 maal succesvol verricht door een persoon, zonder gebruik 
van een ladder. Op basis van dit gegeven kan worden geconcludeerd dat de verbinding werkt. 
Het demonteren van de B-connect is 34 maal succesvol verricht. Drie demontages zijn mislukt. 
De oorzaak hiervan is het scharnierende deel van het prototype, dat snellos ging. 
Twee eisen van het programma van eisen zijn hierdoor behaald namelijk: 

)> Geen gebruik van een ladder ../ 
)> Demontabele bevestiging. ../ 

7.6.1 Tijdsduur 

De gemeten tijdsduur voor het monteren en demonteren van methode 1 en methode 2 staan in 
1 0.11 . De gemiddelde tijden zijn berekend door gebruik te maken van SPSS. De gemiddelde 
tijden van de (de)montage van beide methoden zijn als volgt. 

Methode 1: RSK grootte 4 
Montage: 35 seconden 
Demontage: 28 seconden 

Methode 2: B-connect 
Montage: 10 seconden 
Demontage: 11 seconden 

Hierdoor kan worden aangetoond dat de volgende eis is gehaald. 
)> De tijdsduur van het bevestigen van een schoor aan de wand mag maximaal 15 

seconden bedragen. ../ 

De gemiddelde tijd van het monteren en demonteren van beide methoden zijn opgenomen in de 
planning om het resultaat van het kritieke pad aan te tonen. 
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Positioneren van enkelwandige elementen 

Het kritieke pad voor het positioneren van een enkelwandig element, met behulp van de RSK grootte 4, laat zien dat alle activiteiten 
op het kritieke pad liggen omdat men de activiteiten met zijn tweeën uitvoert. 
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Kritieke pad 1: Het positioneren van een enkelwandig element (xyz) met behulp van de RSK grootte 4 door twee werknemers Het 
kritieke pad duurt 295 seconden. 

Kritreke pad 2: het positioneren van een etem nt (xyz) met behulp van de B-connect met twee werknemers. Het kritieke pad duurt 165 
seconden. 
Uit de test komt naar voren dat de B-connect kan worden bevestigd door een persoon, kunnen activiteiten parallel worden 
geschakeld. Het gevolg is het Kritieke pad 2. Hierin is het monteren van de schoor niet meer kritiek. Tevens is het kritieke pad 
verkort van 295 seconden tot 165 seconden. 
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Toetsing B-connect 

Positioneren van een sandwichelement 

::. 

Het positioneren van sandwichelement door drie werknemers. Het kritieke pad l 255 seconden. 

I - HJ \ ! ""io! 

" .. 

~·- .. 
Kritieke pad 4· Hetpositoneren van een sandwichelement (xyz) door twee werknemers met behulp van de 8-connect. Hetltrlt eke pad Is 
ook 255 seconden. 
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In het Kritieke pad 3 en het Kritieke pad 4 en zijn de bevestigingen van de schoren niet kritiek. 
Het ver1<orten van de bevestigingstijd van de schoor met de wand heeft geen invloed op de 
doorlooptijd. Echter kan de activiteit wel door een werknemer minder worden uitgevoerd, gezien 
de schoor door een persoon kan worden bevestigd. 
Hierdoor zijn de onderstaande eisen gehaald: 

;;. Maximaal twee werknemers (exclusief kraanmachinist) voor het op maat zetten van een 
element. ..r 

;;. Het kritieke pad voor het op maat zetten van een sandwichelement mag maximaal 255 
seconden bedragen. ..r 

Uit Kritieke pad 2 blijkt dat het kritieke pad van het op maat zetten van een enkelwandig 
element, door gebruik van de B-connect, 165 seconden bedraagt. Hierdoor is de volgende eis 
gehaald: 

;;. Het kritieke pad voor het op maat zetten van een enkelwandig element mag maximaal 
307 seconden bedragen. ..r 

7.6.2 Arbeidsbelasting 

De lichaamshoudingen van het tillen van de schoor zijn van beide methoden hetzelfde. Vandaar 
dat de NIOSH-methode niet kan worden gebruikt om het verschil tussen beide methoden aan te 
tonen, zie Figuur 48. 

Frguur 48: De lichaamsho ns het tegen de wand zetten van een schoor en het 
maken van de bevestiging "B-connect" zijn hetzelfde. Beiden hebben de tast voor het 
lichaam en houden de handen op dezelfde hoogte. 

De bevestigingen van beide methoden zijn gefilmd. Aan de hand van deze beelden is berekend 
wat de arbeidsbelasting is. De energetische belasting van de handelingen zal worden berekend 
door gebruik te maken van tabellen uit het handboek fysieke belastingen (Peereboom, 2000). 
De methode is gebaseerd op het samenstellen van het energieverbruik van een werknemer 
Deze wordt berekend aan de hand van: 

1) Basaal metabolisme (energieverbruik van het lichaam voor de primaire 
levensprocessen) 

2) Energieverbruik van een bepaalde houding of beweging 
3) Energieverbruik van een type arbeid 
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Arbeidsbelasting RSK grootte 4 
Basaal metabolisme: 5 kJ/min 
Energieverbruik klimmen (zonder gewicht; 12m/min): 36,5 kJ/min 
Type arbeid (arbeid met 2 handen; licht): 7 kJ/min 

Toetsin9 B-connect 

Gemiddelde duur voor het maken van de verbinding: 35 seconden 
Benodigde energie voor het maken van de verbinding: 48,5/60*35 = 28,29kJ 

Arbeidsbelasting B-connect 
Basaal metabolisme: 5 kJ/min 
Energieverbruik staan: 2,5kJ/min 
Type arbeid (arbeid met 2 handen; zwaar): 12kJ/min 
Gemiddelde duur voor het maken van de verbinding: 10 seconden 
Benodigde energie voor het maken van de verbinding : 19,5/60*1 0 = 3,25kJ 

De lichaamshouding tijdens gebruik van de B-connect is hetzelfde als de lichaamshouding van 
het transporteren van de schoor naar de wand. Deze activiteit wordt door de arbeidsinspectie 
niet als zwaar beschouwd, gezien de kleine frequentie (Ff < 0,2). De frequenties van beide 
methode is hetzelfde. 
Volgens de methode van Peereboom kost het gebruik van de B-connect minder energie. Dit 
omdat het gebruik van een ladder is vermeden en de tijdsduur van de activiteit kleiner is. 
De eis met betrekking tot de arbeidsbelasting is hierdoor gehaald . 

)> Energieverbruik van het maken van de verbinding van de schoor met de wand < 

28,29kJ. v" 

7.7 Reactie van de testpersonen 
De personen die de B-connect hebben getest zijn van mening dat: 

• Het eenmaal bevestigen van de schoor met de B-connect niet zwaar is. 

• Het maken van de verbinding niet moeilijk is, maar enige ervaring vereist. De benodigde 
ervaring is kleiner dan de steekproef van 10 bevestigingen per persoon. 

Werknemers van Hurks Beton B.V. zijn van mening dat: 

• Het volstorten van de vloeren problemen kan geven voor het demonteren van de schoor. 
Dit omdat het lekwater via de schoor de box in kan stromen, waarna het aan de kop kan 
hechten . 
)> Door het verdiept instorten van de box is het voor vocht en vuil lastiger om het 

demonteren van de schoor te verhinderen. Tevens kan gebruik worden gemaakt van 
entkistingsalie om het demonteren soepeler te laten verlopen. 

• Door gebruik van de schoor kunnen er bramen aan de kop ontstaan. Hierdoor wordt het 
maken van de bevestiging bemoeilijkt. 
)> Braamvorming ontstaat als er delen van een materiaal beschadigen. Braamvorming 

kan worden verholpen door een hard metaal toe te passen en de schoorkop 
onderhouden. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
Het doel van het afstudeerwerk is: 

Conclusies en aanbevelingen 

"het ontwerpen van een verbinding van de schoor met de wand, zonder gebruik te maken van 
een ladder. Daarbij moet de ploeggrootte worden gereduceerd van 3 naar twee werknemers 
zonder toename van het kritieke pad" 

De B-connect is een verbinding die door een persoon vanaf de werkvloer kan worden gemaakt. 
Hierdoor wordt de arbeidsbelasting voor het maken van de verbinding verkleind van 28,29kJ 
naar 3,25kJ. Het vermijden van het gebruik van een ladder en de tijdsduur van de activiteit 
zorgen voor dit verschil. 

Het maken van de bevestiging met de B-connect duurt gemiddeld 10 seconden. Dit is sneller 
dan de huidige methode met de RSK grootte 4 (35 tot 41 seconden). 
Door het gebruik van de B-connect, kan de schoor aan de wand worden bevestigd door een 
persoon . Dit levert tijdwinst op voor het positioneren van een enkelwandig element. Het kritieke 
pad wordt verkleind van 295 seconden naar 165 seconden . 
Het kritieke pad voor het positioneren van een sandwichelement blijft hetzelfde. Dit komt omdat 
het bevestigen van de schoor bij deze activiteit niet kritiek is. Echter kan het positioneren van 
een sandwichelement wel door twee werknemers worden gerealiseerd, omdat het bevestigen 
van de schoor door een persoon wordt gedaan. 

Hierdoor is de doelstelling van het afstudeerwerk gehaald . 

Aanbevelingen: 
De B-connect is niet getoetst op de sterkte-eisen die zijn berekend, zie 1 0.6. 
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10. Bijlagen 

Merk 

Tabel 8: Specificaties van schoren van de fabrikanten Peri GmbH, Hunnebeek GmbH en lschebeck T tan GmbH. 



Bijlagen 

10.2 Bovenzijde element op maat zetten 

Een geprefabriceerd betonnen sandwichelement wordt gesteld door te kijken naar de 
positioneerpunten van een element. De positioneerpunten en referentiepunten worden 
beschreven in het maatvoeringsplan, wat vooraf door de werkvoorbereiding is opgesteld. 
Tevens wordt hierin beschreven op welke manier en met gebruik van welk materieel de 
elementen worden gesteld. 

Tijdens de observatie bij het JeroenBosch ziekenhuis te 's Hertogenbosch waren de 
positioneerpunten als volgt. 

1 

Figuur 49: Positioneerpunten van een sandwich gevelelement 

In de visualisatie is de zijde waar de pijlen staan de buitenzijde van het element. Deze zijde is 
maatgevend. 
De twee rode positioneerpunten worden gecontroleerd door persoon 1, diegene die met behulp 
van de theodoliet kijkt of het element goed staat. 
De twee oranje positioneerpunten worden gecontroleerd door persoon 2, diegene die op de trap 
klimt om aan de buitenzijde deze punten te controleren. Hij bekijkt tevens de doorlopende 
verticale naad (de groene pijl). De hoogte van het element wordt vooraf uitgezet door het 
plaatsen van vulplaatjes (de twee witte pijlen). 
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Het beoordelen en mogelijk aanpassen van de positie van de bovenzijde van het element 
gebeurd hedendaags in twee stappen. Nadat één schoor is gemonteerd aan wand en vloer, kan 
men de positie beoordelen en aanpassen ( sadt-schema 1.4.3 xz-richting beoordelen en 
aanpassen). Wanneer beide schoren zijn gemonteerd en het element is losgepikt, kan het 
element aan de bovenzijde op maat worden gezet ( activiteit sadt-schema 1.6 xz-richting 
stellen). Beide activiteiten worden uitgevoerd door het beoordelen van de positioneerpunten ten 
opzichte van de referentiepunten . 

In deze bijlage wordt uitgelegd hoe deze activiteiten worden uitgevoerd . 

Activiteit 1.4.3 xz-richting beoordelen en aanpassen. Start activtieit xz-richting 
beoordelen en aa:::; 

Goed? • 
Beoordelen 

positioneerpunt 2 

1 
Goed? 

Einde activiteit xz-richting 
beoordelen en aanpassen 

Figuur 50 : Positîoneerpunten verticaal waterpas zetten Stroomschema 1: Xz-richting beoordelen en 
aanpassen 

Ten behoeve van het beoordelen van de positie van de bovenzijde van een element wordt 
gebruikt gemaakt van het langsstaande element (zie rode pijlen in bovenstaand figuur). 

Voor het beoordelen en aanpassen van de positie in het xz-vlak wordt maar één schoor 
gebruikt. Vaak wordt echter ook de tweede schoor boven bevestigd. Deze is niet afgebeeld in 
Figuur 50: Positioneerpunten verticaal waterpas zetten. omdat deze schoor geen invloed heeft 
op de activiteit xz-richting beoordelen en aanpassen. 
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Als de positie van het element als goed beoordeeld is kan men de tweede schoor aan de vloer 
bevestigen. Hierna kan het element worden losgepikt waarna het element op maat kan worden 
gezet tijdens de activiteit xz-richting stellen. 

Rguur 51 : Standplaatsen voor het stellen van een element in de xz-richtmg. 

Om een element te kunnen stellen in de xz-richting moet men op 4 plaatsen aanwezig zijn, zie 
Figuur 51 . 

1) Men kijkt door de theodoliet. 
2) Men moet beide schoren kunnen verlengen en verkorten 
3) Men moet aan de buitenzijde kijken hoe de positie is van het element 

Het aantal standplaatsen bepaald voor een 
gedeelte de snelheid van de activiteiten . Het 
stellen met twee personen neemt meer tijd in 
beslag dan het stellen met 4 personen. Dit 
komt omdat het aantal 'loopbewegingen' 
tussen de standplaatsen afneemt. 
Een loopbeweging is een beweging die 
noodzakelijk is voor het op maat zetten van 
een element. 2 

In Figuur 52: Positioneerpunten voor xz
richting stellen zijn de positioneerpunten te 
zien die men gebruikt om het element te 
stellen in de xz-richting. Aan weerszijden van 
het element, de gele en de groene pijlen, 
moet men beoordelen of de positie goed is. 

Figuur 52: Positioneerpunten voor xz-richting 
stellen. 

Technische Universiteit Eindhoven 



Bijlagen 

Van dit proces is een stroomschema gemaakt, wat hier onder staat afgebeeld. Aan beide zijden 
moet het element op maat worden gezet. 

• 

( --------

Stroomschema 2· Bovenzijde element op maat zetten 

Onder goed positioneren wordt verstaan: 
Het proberen de positioneerpunten van het element op de goede plaats te krijgen. Men kijkt 
naar de positie van de positioneerpunten en vergelijkt deze met de referentiepunten. 
Er zijn 2 manieren waarop men dit kan doen: 

1) Een persoon kijkt (met behulp van werktuigen) of de positioneerpunten een goed positie 
hebben en geeft aanwijzingen om een bepaalde schoor te wijzigen van lengte. 

2) Twee personen kijken, op twee posities, (met behulp van werktuigen) wat de positie is 
van de positioneerpunten en geven een persoon aanwijzigen om een bepaalde schoor 
te wijzigen van lengte. 

Als er een persoon een element stelt in de xz-richting, probeert deze een zo goed mogelijk 
resultaat te behalen door de afwijkingen van de positioneerpunten te verdelen over de twee 
zijden. Als de twee personen vinden dat de positioneerpunten geen goede positie hebben wordt 
er onderling overleg gepleegd. Na dit overleg kunnen de afwijkingen worden verdeeld over twee 
zijden . 
Daarna controleert men of beide schoren op spanning staan. Schoren op spanning brengen 
doet men om twee redenen: 
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• Beide schoren dragen dan krachten af. 
• De positie van het element blijft gehandhaafd. 

10.3 Tijdsduur van het schoorproces 

Start- en eindsituaties 

Activiteit Beginsituatie 
of 
Eindsituatie 

Schoor aan de wand bevestigen Begin Eerste voet op de ladder. 
Eind Werknemer op de werkvloer. 

Schoor aan de vloer bevestigen Begin Men gaat op de knieën zitten om de schoor 
te fixeren/ men gaat voorover gebogen 
staan om de schoor onder te fixeren. 

Eind Men staat op I men gaat recht staan. 
Positie bovenzijde element Begin Wanneer men aan de schoor draait met de 
beoordelen en aanpassen intentie om het element in de xz-richting te 

verplaatsen I men de positie van de 
bovenzijde van het element beoordeelt. 

Eind Als men niet meer aan de schoor draait met 
de intentie om de positie van het element te 
veranderen I men stopt met het beoordelen 
van de positie van de bovenzijde van het 
element. 

Bovenzijde element op maat -+ Zie positie bovenzijde element beoordelenl 
zetten en aanpassen. 

Onderzijde element op maat Begin Wanneer men de positie van de onderzijde 
zetten van het element beoordeeld I men het 

element in het xy-vlak verplaatst. 
Ein Wanneer men stopt met het beoordelen van 

de positie I men de positie in het xy-vlak niet 
meer verandert. 

Lospikken element Begin Wanneer men op de trap gaat staan met de 
intentie om het element los te pikken 

Eind Wanneer men op de werkvloer staat. 
Element op hoogte zetten Begin Wanneer men de hoogte van de bovenzijde 

van het element beoordeelt I men 
gereedschap pakt voor het liften van het 
element. 

Eind Wanneer men het element terug op de 
stelblokken zet I de positie van de hoogte 
van het element niet meer beoordeelt. 
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Dataverzameling 
De data zijn verzamelt door de activiteiten te filmen. Doordat de start- en eindsituaties bekend 
zijn kan de tijdsduur per activiteit worden berekend. De duur van de activiteit van het bevestigen 
van de schoor aan de wand staan in onderstaand figuur. 

Schoornummer Eerste schoor Schoornummer Tweede schoor 
:: Min ute n Seconden 

"' 
Minu ten Seconden 

1 40 

2 0:01:07 67 41 0:01:19 79 

3 0:00:43 43 42 

4 43 0:00:48 48 

5 0:00:28 28 44 

6 0:00 :55 55 45 0:00:27 27 

7 0:00:41 41 46 0:00:37 37 

8 47 0:00:38 38 

9 0:00:44 44 48 0:00:44 44 

10 0:00:28 28 49 0:00:37 37 

11 0:00:36 36 50 0:01:07 67 

12 0:00:35 35 51 0:00:25 25 

13 0:00:38 38 52 0:00:49 49 

14 0:00:46 46 53 0:00:34 34 

15 0:00:24 24 54 0:01:25 85 

16 0:01:24 84 55 0:00:30 '30 

17 0:01:01 61 56 

18 0:01:25 85 57 0:01:15 75 

19 0:00 :33 33 58 0:00:28 28 

20 0:00:59 59 59 o:oo~:32 32 

21 60 

22 0:00:41 41 61 0:00:24 24 

23 0:00:29 29 62 0:00:36 36 

24 0:00:27 27 63 0:00:33 33 

25 0:00:55 55 M 0:00:28 28 

26 0:00:40 40 65 0:00:31 31 
? ~ _, 0:01 :13 73 66 0:00:48 48 

28 0:00:24 24 67 

29 0:00 :29 29 68 0:00:27 27 

30 0:00:22 22 69 

31 0:00:37 37 70 0:00:29 29 

32 0:00:42 42 71 

33 0:01:04 64 72 

34 0:01 :13 73 73 0:00 :39 39 

35 0:00:48 48 74 0:00:56 56 

36 0:00:34 34 75 0:00:22 22 

37 0:00:41 41 76 0:01 :11 71 

38 77 

39 0:00 :39 39 78 0:00:56 56 

Figuur 53· Gemeten ti dsduur van het bevestigen van een schoor aan de wand 
ti]dens de uitvoering van het JeroenBosch Ziekenhuis te 's Hertogenbosch. 
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Gemeten tijden van de films welke zijn gemaakt bij het JeroenBosch ziekenhuis te 's 
Hertogenbosch. 

Vertaling/uitleg van de variabelen 
Mean: 
95% confidence interval for mean: 

5% trimmed mean: 

Median: 
Variance: 
Std. Deviation: Standaarddeviatie; 
opzichte van 
Minimum: 
Maximum: 
Skewness: 

Kurtosis: 

(Vocht, 2009) 

Rekenkundig gemiddelde 
(95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde met 
boven- en ondergrens. 
Gemiddelde van de waarnemingen waar de buitenste 5% 
niet in zijn meegenomen. 
Mediaan; de middelste waarneming 
Variantie 
maat voor de afwijking voor alle waarnemingen ten 

het rekenkundig gemiddelde. 
Laagste waarneming 
Hoogste waarneming 
Scheefheid + standaard fout een positieve skewness wijst 
op uitschieters met hoge waarden ( rechts assymetrisch); 
een negatieve skewness op uitschieters met lage waarden 
( links asymetrisch). Verdelingen met skewness ~ 111 
mogen als symmetrisch worden beschouwd. 
Welving ten opzichte van de normale verdeling ( kurtosis = 
0 . Een positieve kurtosis betekent meer gepiekt dan de 
normale verdeling, een negatieve kurtosis betekent meer 
afgeplat. 
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Onderzijde element op maat zetten 

Elementnummer Soort element Minuten Seconden Natuurlijke logaritme 

1 Enkel 0:02:17 137 4,92 

2 Enkel 0:01:44 104 4,64 

3 Sandwich 0:03 :25 205 5,32 

4 

5 

6 Enkel 0:01:17 77 4,34 

7 Sandwich 0:04:49 289 5,67 

8 Enkel 0:01:45 105 4,65 

9 Sandwich 0 :02:24 144 4,97 

10 Enkel 0 :00:55 55 4,01 

11 Enkel 0:00:59 59 4,08 

12 Enkel 0:01:20 80 4,38 

13 0:01:25 85 4,44 

14 Sandwich 0:02:39 159 5,07 

15 Sandwich 0 :03:07 187 5,23 

16 Sandwich 0 :02:58 178 5,18 

x 

x 

19 Sandwich 0:02:18 138 4,93 

20 Enkel 0 :02:28 148 5,00 

21 Enkel 0:03:50 230 5,44 

22 Sandwich 0 :01:47 107 4,67 

23 Enkel 0:00:56 56 4,03 

24 Enkel 0:02:18 138 4,93 

25 Sandwich 0:03:21 201 5,30 

26 Sandwich 0:05:44 344 5,84 

27 Sandwich 0:02:32 152 5,02 

28 Enkel 0:00:52 52 3,95 

29 Sandwich 0:01:27 87 4,47 

30 Sandwich 0:05:38 338 5,82 

31 Sandwich 0:01:44 104 4,64 

32 Sandwich 0:03:22 202 5,31 

33 Enkel 0 :01:27 87 4,47 

34 Sandwich 0:02:13 133 4,89 

35 Sandwich 0:02:56 176 5,17 

36 Sandwich 0:04:30 270 5,60 

37 

38 Sandwich 0:04:39 279 5,63 

39 Sandwich 0 :03:20 200 5,30 

Tabel 9: Gemeten tijden van het op maat zetten van de onderzijde van een element. De gemiddelde 
tijden zullen per soort element worden berekend. 
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Case Processing Summary 

Cases 

Valrel Miss ma Total 

:=:nnrtFio:>mo:>nt l\1 Percent N Percent N Percent 
LnC•nderzrici~EiementOp Enkelwandrg element 14 93,3% 1 6,7% 

I 

15 100,0% 
M.;atZeHen 

Sandwicl·r ~lemen! 20 90,9% 2 9,1% 22 100,0% 

Descri11tives" 

R)or•r Stalistic Sld. Error 
LnOnder.iideEiernentOp Enkelwandig element Mean 4,51977 ,'11 7567 
MaatZenen 

95% Confidence lnter~al Lower Bound 4,26578 
for Mean 

Upper Bound 4,77376 

5% Trrmmed Mean 4,50033 

Medran 4,454:?8 

Vananc.e '194 

Std Deviation ,439896 

Minimum 3,951 

M-a.-l rnum 5,438 

Range 1,487 

lnterquar1ile Range ,857 

Skewness ,511 ,597 

Kurtosis -,280 1 '154 

:3andwicl1 element Mean 5,20197 ,085948 

95% Contiderree lnte~al Lower Bound 5,02208 
for Mean 

UpperBound 5,38186 

5% Trimrned Mean 5,20738 

Median 5,20645 

Varianee ,148 

Std Deviation ,384372 

Mrnrrnum 4,466 

Maximum 5,841 

Range 1,375 

lnterquarti!e Range ,592 

Skewness -,047 ,512 

Kurtosrs -,531 ,992 

a. There are no 'ola lid cases for LnOnderzijdeEiernentOpMaatZeHen when SoortElement = ,000. Stalistics cannot be 
computed for ttri s level 

Tests of Normatit)(' 

l<olmogorov-Srnrr nov• Sl1a!lirO-Wilk 

SnnrtFIPml'lnt Stalistic df Sio Statishc df 
LnOnderzi)deEiernentOp Enkelwandig element ,128 14 ,200 ,944 14 
MaatZenen 

Sandwicl1 element ,126 20 ,200 ,970 20 

a. Lrllrefors Srgnificance Gorreetion 

~ Th is rs a lower bound oftl1e true srgnrficance. 

b. There are n•) valld cas es for LnOnderz.iJdeEiernentOpMaatZenen wl1en SoortElement = ,000 Stalistics cannot be 
computed for 111is !~vel 

Si a. 
,469 

,761 

Tabel10: Het op maat zetten van de onderzijde van een enkelwandig element neemt e•·~1 = 91 
seconden_ Het op maat zetten van een sandwich element is euo = 181 seconden. 
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Schoor aan wand bevestigen 

Schoornummer Eerste schoor Schoornummer Tweede schoor 
# M inuten Seconden # M inuten Seconden 
1 40 

2 0 :01:07 67 41 0 :01 :19 79 

3 0 :00:43 43 42 

4 43 0 :00:48 48 
5 0 :00 :28 28 44 

6 O:OO:SS ss 4S 0 :00:27 27 

7 0:00 :41 41 46 0 :00:37 37 
8 47 0:00:38 38 
9 0 :00 :44 44 48 0:00:44 44 

10 0 :00:28 28 49 0:00:37 37 

11 0:00:36 36 so 0:01:07 67 
12 0:00:3S 3S S1 0:00:2S 2S 

13 0 :00 :38 38 S2 0:00:49 49 
14 0:00:46 46 S3 0:00:34 34 
1S 0:00 :24 24 S4 0:01:2S 85 

16 0:01:24 84 ss 0:00:30 30 
17 0:01 :01 61 S6 
18 0:01 :2S 8S S7 0:01:1S 7S 

19 0:00 :33 33 58 0:00:28 28 
20 O:OO:S9 S9 S9 0:00:32 32 
21 60 

22 0:00:41 41 61 0:00:24 24 
23 0:00:29 29 62 0:00:36 36 
24 0:00:27 27 63 0:00:33 33 
2S O:OO:SS 55 64 0:00:28 28 
26 0:00:40 40 6S 0:00:31 31 
27 0:01 :13 73 66 0:00:48 48 
28 0:00:24 24 67 

29 0:00:29 29 68 0:00:27 27 
30 0:00:22 22 69 
31 0:00:37 37 70 0:00:29 29 
32 0:00:42 42 71 

33 0:01:04 64 72 

34 0:01:13 73 73 0:00:39 39 
3S 0:00:48 48 74 O:OO:S6 S6 

36 0:00:34 34 7S 0:00:22 22 
37 0:00:41 41 76 0:01:11 71 
38 77 

39 0:00 :39 39 78 O:OO:S6 S6 
Tabel 11 Gemeten tijden van het ''bevestigen van een schoor aan de wand". 
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Case Processing Summary 

Cases 
Vaitd Missinq Total 

f\1 I Perrent N I Percent tJ I Percent 
LnScl"tOOrUP f33 l 80,8% 15 J 19,2% 78 1 100,0% 

Oescriptilles 

-. ,, .. _, .-.td . Error 

LnSchoorUP Mean I 3 70885 I ,04 7095 

95".'6 Conriclence Interval Lcrwer Sound 3,61471 
for Mean 

UpperBound 3,80299 

5% Trimmea Mean 3,70104 

Medran 3,66360 

Varianee ,140 

Std . Oevialîon ,373801 

Minimum 3,091 

Maximum 4,443 

Range 1,352 

lnterquar1ile Range ,640 

8kewn~ss ,%5 _:302 

Kur1osis -,812 ,595 

Tests of Norrnality 

Kolmogorov-Smirnov• Shapiro-Wilk 

Statrslic I di I Si a. Statrslic I di I Siq 

LnSchooriJP .os2 I 63 1 ,200' ,9sa I 63 1 ,031 

a. Lillieiors Srgnilicance Correction 

"'. Tt'li~. IS a lower llound ofthe true significanee 

Rguur 54: Statistische gegevens van de natuurlijke logaritme van de tijden voor 
het bevestigen van de schoor aan de wand. Het groene vierkant omkadert het 
gemiddelde van de data. De gemiddelde tijd voor het maken van de bevestiging is 
e3 71 = 40,8 seconden 

Bijlagen 
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Schoor aan vloer bevestigen 

Schoornummer Eerste schoor Schoornummer Tweede schoor 
# Minuten Seconden # Minuten Seconden 
1 0:01:11 71 40 

2 0:00:57 57 41 0:00:55 55 
3 0 :00:48 48 42 0:00:44 44 

4 43 0:01:13 73 
5 0 :01:05 65 44 0:00:34 34 

6 0:00:56 56 45 0:00:59 59 

7 0:01:01 61 46 

8 0:00:14 14 47 0:00:35 35 
9 0:00:36 36 48 0:00:28 28 

10 0 :00:41 41 49 0:00:23 23 

11 0:00:45 45 50 0:00:38 38 

12 0:00:16 16 51 0:00:22 22 

13 0:00:50 50 52 0:00:30 30 

14 0:00:18 18 53 0:00:20 20 

15 0:00:14 14 54 0:00:21 21 

16 0:00:21 21 55 0:00:37 37 

x x 
x x 

19 0:00:37 37 58 0:00:41 41 

20 0:00:18 18 59 0:00:23 23 

21 0:00:17 17 60 0:00:31 31 

22 0:00:12 12 61 0:00:21 21 

23 0:00:19 19 62 0:00:12 12 

24 0:00:30 30 63 0:00:18 18 

25 64 0:00:19 19 

26 0 :00:23 23 65 0:00:15 15 
27 0 :00:23 23 66 0:00:44 44 

28 0:00:41 41 67 

29 0:00:42 42 68 

30 0:00:31 31 69 0:00:21 21 
31 0 :00:35 35 70 0:00:28 28 
32 0:00:29 29 71 0:00:30 30 

33 0 :00:26 26 72 0:00:27 27 
34 0:00:39 39 73 0:00:37 37 
35 0 :00:24 24 74 0:00:47 47 

36 0 :00:33 33 75 0:00:37 37 
37 0:00:34 34 76 

38 0:00:23 23 77 0:00:34 34 
39 0:00:21 21 78 0:00:18 18 

Tabel12: Gemeten tijden van het " bevestigen van de schoor aan de vloer". 
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Case Processing Summary 

Cases 

Va lid MissinQ Total 

N I Percent ~.J I Percent 1'-J I Per·cent 
LnSchoorDOVVN 67 I 85,9% 11 I 14,1% 78 1 100,0% 

DescriJJtives 

Stalistil Std. Error 
LnSchoorOl)VVN Mean 3,39145 ,054393 

95% Confidence Interval Lower Sounel 3,28285 
for Mean 

UpperBound 3,50005 

5% Trimmed Mean 3,39 '185 

Meeiran 3,40120 

Varianee ,1 98 

Std. Deviation ,445228 

Minimum 2,485 

Maximum 4,290 

Range 1,806 

lnterquartile Range ,669 

Skewness -,006 ,293 

Kurtosis -,687 ,578 

Tests of Normality 

f<olmoqorov-Srnirnov" Sh.miro-VVilk 

Stalistic I df I Si a. Stalistic I df I Si a. 
LnSchoorDOWN .o9o I o7 I ,200' ,983 I 67 1 ,507 

a. Lillisfors Significanee Coneetion 

... This is a lower bound ofthe true significanee 

Rguur 55: Statistische gegevens van de natuurlijke logantme van het bevestigen van 
de schoor aan de vloer. De gegevens zijn normaal verdeeld. De gemiddelde tijd van 
het bevestigen van een schoor aan de vloer Is e 3·m =:: 29,7 seconden 

Bijlagen 
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Positie bovenzijde element beoordelen en aanpassen 
Elementnummer Soort element Tijd (seconden) Natuurlijke logaritme 

1 Enkel 36 3,S84 

2 Enkel 42 3,738 

3 

4 Enkel S1 3,932 

5 Sandwich 28 3,332 

6 

7 

8 

9 Sandwich 33 3,497 

10 

11 

12 

13 

14 Sandwich 14 2,639 

15 Sandwich 66 4,190 

16 Sandwich ss 4,007 

x 
x 
19 Sandwich 29 3,367 

20 

21 Enkel 21 3,04S 

22 

23 Enkel 62 4,127 

24 

25 Sandwich 7 1,946 

26 Sandwich 42 3,738 

27 

28 

29 Sandwich 7 1,946 

30 Sandwich 3S 3,SSS 

31 Sandwich 19 2,944 

32 Sandwich 42 3,738 

33 

34 Sandwich 70 4,248 

35 Sandwich S6 4,02S 

36 Sandwich 22 3,091 

37 Sandwich 9 2,197 

38 Sandwich 19 2,944 

39 Sandwich 19 2,944 

Tabel13: Gemeten tijden van de activiteit "element beoordelen en aanpassen". 
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Case Processing Sumrnary 

Cases 

Va lid MiSSing Total 

·~a ortElement N Percent N Penent ~J Percent 
LI'·IPositieBovenzijde Enkelwandig element 5 33,3.:X, 10 66,7% '15 
E lernentBeoordelenEn 

Sandw1ctr element 18 81,8% 18,2% 22 Aanpa~.sen 4 

DescriJJtives .. 

SoortEI".ment Stalistic 
LNPositieBovenzitde Enkelwandig element Mean 3,68520 
ElementBeoordelenEn 95% Confil1Emce Interval LowerBmmd 3,1736:3 Aanp<~ssen for Mean 

UpperBound 4,19677 

5% Trimmed Mean 3,69622 

Medran 3,73800 

Varianee ,170 

Std. Deviat1on ,412002 

Minimum 3,045 

Maxrmum 4,127 

Range 1,082 

lnterquartrle Range ,715 

Skewness -,965 

Kurtos1s 1,106 

SandWich element Mean 3,24 t 56 

95% Confide.nce Interval Lower BorJnd 2,88191 
for Mean 

Upper BorJnd 3,60121 

5% Trimmed Mean 3,257(,2 

MMian 3,34950 

Varianee ,523 

Std Devlallon ,723223 

Minimum 1,946 

Maxrmum 4,248 

Range 2,302 

lnterquartile Range ,938 

Skewness -,411 

Kurtosis -,649 

a. Th ere are no valrl1 cases for LNPOSIIieBovenzitdeEiementBeoordelenEnAanpassen Vll'tlen SoortElement = ,000. 
Stalistics cannot be computed for this level. 

Tests of Nonnalityb 

100,0% 

100,0% 

SW. Error 

'184253 

,913 

2,000 

,1 70465 

,536 

1,038 

Kolmogorov-Sm1mov• Shapiro-WIIk 

SoortEiemeonl Stalistic di Si a. Statistic- df 
UJPositieBovenzitde Enl<et«~andig element ,203 5 ,200' ,950 5 
ElementBeoordelenEn 

SandWich element ,118 18 ,200" ,940 18 Aanpassen 

a. Liltiefors Significanee Coneetion 

~. This is a Jower bound ofthe true S1gn11icance. 

b. Th ere are nova lid cases for LNPositieBovenzijdeEiementBeoort1elenEn.A.anpassen when SoortElement = ,000 
Stalistics cannot be computed for this level. 

Tabel14: Gemiddelde tijd voor de activiteit " positie bovenzijde element beoordelen en 
aanpassen" is e3 366 = 29 seconden 

Si a 
,737 

,292 
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Bovenzijde element op maat zetten 
Elementnummer Soort element Seconden Natuurlijke logaritme 

1 Enkel 192 5,257 

2 Enkel 201 5,303 

3 Sandwich 105 4,654 

4 Enkel 205 5,323 

5 Sandwich 137 4,920 

6 

7 Sandwich 233 5,451 

8 

9 Sandwich 177 5,176 

10 Enkel 107 4,673 

11 Enkel 47 3,850 

12 Enkel 46 3,829 

13 

14 Sandwich 209 5,342 

15 Sandwich 265 5,580 

16 Sandwich 344 5,841 

x 
x 
19 

20 Enkel 98 4,585 

21 Enkel 190 5,247 

22 Sandwich 56 4,025 

23 Enkel 206 5,328 

24 Enkel 175 5,165 

25 Sandwich 154 5,037 

26 Sandwich 181 5,198 

27 

28 Enkel 41 3,714 

29 Sandwich 195 5,273 

30 Sandwich 61 4,111 

31 Sandwich 78 4,357 

32 Sandwich 57 4,043 

33 Enkel 132 4,883 

34 Sandwich 57 4,043 

35 Sandwich 100 4,605 

36 Sandwich 237 5,468 

37 Sandwich 156 5,050 

38 Sandwich 107 4,673 

39 Sandwich 35 3,555 

Tabel 15: Gemll!ten tijden inclusief de natuurlijke logaritmen van het op maat zetten van de 
bovenzijde van een element. 
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Case Processing Summary 

Cases 

Valiet Missing Total 

SoortEieml'!nt f\J Percent N Percent f\J Percent 
LnBovenziJ•:t eEiernentOp Enkelwamlig element 12 80,0% 3 20,0% 15 '100,0% 
Maatletten 

Sanctwrcl'l element 20 90,9% 2 9,1% 22 100,0% 

Descriptiws" 

SoortElement Stallsllc 
LnBovenzii•:leEiernentûp Enkelwandig element Mean 4,76308 
Maatletten 

95% Confidence ln1erval Lower Sound 4,36011 
for Mean 

UpperBound 5,16606 

5% Trirnrned Mean 4,78998 

Medran 5,02400 

Varianee ,402 

Sht Deviation ,634238 

Minimum 3,714 

Maximurn 5,328 

Range 1,6 14 

lnterquartrle Range 1,158 

Skewness -,823 

Kurtosis -1,020 

Sandw ict·r l?lement Mean 4,82010 

95% Conlidence lntl?rvat Lower Sound 4,5251 2 
for Mean 

UpperBound 5,11508 

5% Trirnmed Mean 4,83367 

Mectian 4,97850 

Varianee ,391 

Std. Deviation ,630270 

Minimum 3,555 

Maximurn 5,841 

Range 2,286 

tnterquartite Range 1,t52 

Skewness ·,363 

Kurtosis - .836 

a. Hrere are no •ral rel cases for LnBovenzrjtieEiementOpMaatletten when SoortElement ~ ,000 St.olr~; trcs c<:umot be 
computed ior thrs level 

Tests of Normalit)f 

Kotmouorov-Smirno·.,;• Shapiro-Wrtk 

SoortFIP.mP.nl Statrstrc df Si a Statistrc df 
LnBoven;:ijdeEternentOp Enkelwandig element ,237 12 ,062 ,807 12 
Maatletten 

Sandwtch element ,135 20 ,200" ,955 21) 
.. 

a. Lillrefors Srgnrrrcance Gorreelion 

• . Th is is a lower bound ofthe true signrficance. 

b. Th ere are no va lid cases for LnBovenzr)deEiernentOpMaatletten w 11en SoortElement = ,000 Statrstr cs cannot be 
cornputed ior thrs level. 

Std. Error 
,183089 

,637 

1,232 

,140933 

,512 

,992 

Siq 
,011 

,452 

Tabel16: Statistische gegevens van de tijden voor het op maat zetten van de bovenzijde van een 
element Gemiddelde tijd voor een enkelwandig element is: e.c 76 = 117 seconden Gemiddelde tijd 
voor een sandwichelement IS e482 = 124 seconden. 
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Lospikken element 
Elementnummer Tijd (seconden) Natuurlijke logaritme 

1 50 3,91 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

x 

x 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

114 

109 

73 

63 

72 

79 

38 

49 

89 

90 

85 

106 

114 

165 

147 

84 

53 

49 

64 

66 

122 

94 

142 

107 

87 

32 

60 

73 

63 

44 

31 

54 

4,74 

4,69 

4,29 

4,14 

4,28 

4,37 

3,64 

3,89 

4,49 

4,50 

4,44 

4,66 

4,74 

5,11 

4,99 

4,43 

3,97 

3,89 

4,16 

4,19 

4,80 

4,54 

4,96 

4,67 

4,47 

3,47 

4,09 

4,29 

4,14 

3,78 

3,43 

3,99 

Bijlagen 

Tabel17: Gemeten tiJden inclusief de natuurlijke logaritmen van het lospikken van een element. 
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Case Processing Surnrnary 

Cases 

Va lid Missing Total 

N I Percent N I Percent N I Percent 
LnlospikkenEiernent 33 I 84,6% 6 I '15,4% 39 I 100,0% 

Descriptives 

Stalistic Stel. Error 
LnlospikkenEiement Mean 4,30788 ,073996 

95% Confidence Interval Lower BouncJ 4,15715 
for Mean 

UpperBouncJ 4,45860 

5% Trirnrned Mean 4,3"1 392 

Median 4,29046 

Varianee ,18'1 

SteL Deviation ,425072 

Min1murn 3,434 

Maximurn 5,106 

Range 1,672 

lnterquar1ile Range ,688 

Skewness -,194 ,409 

Kur1osrs -,458 ,798 

Tests of Normality 

Kolmogorov- Smimova Shaprro-V\iilk 

Stalistic I df I Si a. Stalistic I df I Si a. 
LnLospikkenEiernent ,071 I 33 1 ,200' ,983 1 33 I ,882 

a Lilliefars Sign11icance Correction 

*. This is a lower bound oflt)e true signilkance. 

Tabel18: Gemiddelde voor het lospikken van een element Is e-4 30 = 74 seconden Erts 
geen onderscheid gemaakt in element omdat beide soorten elementen met twee schoren 
op maat worden gezet. 
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Element op hoogte zetten 

Elementnummer Soort element Tijd (seconden) Natuurlijke logaritme 

1 Enkel 877 6,78 
2 Enkel 104 4,64 

3 
4 Enkel 319 5,77 

5 
6 
7 
8 
9 
10 Enkel 621 6,43 
11 Enkel 85 4,44 
12 
13 
14 Sandwich 7 1,95 
15 
16 
17 
18 
19 
20 Enkel 150 5,01 
21 
22 
23 Enkel 38 3,64 
24 Enkel 79 4,37 
25 Sandwich 113 4,73 
26 
27 Sandwich 176 5,17 
28 Enkel 30 3,40 
29 
30 
31 Sandwich 182 5,20 
32 
33 
34 Sandwich 66 4,19 
35 Sandwich 41 3,71 
36 Sandwich 27 3,30 
37 Sandwich 562 6,33 
38 
39 
Tabel19: Gemeten tijden inclusief de natuurlijke logaritmen van het op hoogte zetten van een 
element. 
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Case Processing Summary 

Cases 

Va lid Missino Tl)tal 

SoortElement N Percent N Percent tJ Pertent 
LI'·IEiernentOpHoogte Enke~Nandig elernE-nt 9 60,0% 6 40,0% 15 100,0% 
Zetten 

Sandwtc~r element 3 36,4% 14 63,6% 22 100,0% 

Descriptives" 

SnortFIPmPnl Stalistic Std Error 
U--JE lementOpHoogte Enkelwandig elernent Mean 4,94222 ,391 329 
Zetten 

95% Conlïdence Interval Lower Bound 4,03982 
ior Mean 

lipper Bound 5,84463 

5% Tnmmed Mean 4,92580 

Me•:tian 4,64000 

Varianee I ,378 

Std. Deviation I ,173987 

Minimum 3,400 

Maxrmum 6,780 

Range 3,380 

lnterquartile Range 2,095 

Skewness ]r•,... 
1 o.:. ,717 

J<urtosts -,977 
I 

'1,400 

Sandwich element Mean 4,32150 ,477182 

95% C-onfidenc e Interval Lower Bound 3,19414 
for r.tean 

Upper Bound 5,45086 

5% Trrmrned Mean 4,34278 

Medra n 4,46000 

Varrance 1,812 

Std DevtaiJOn 1,349675 

Minimum 1,950 

Maximurn 6,330 

Range 4,380 

lnterquartrle Range 1,790 

Skewne.ss -,404 ,752 

Kurtos ts ,297 1,481 

a. Th ere are no valtel cases ieor UJEiernentOpHoogteZetten when SoortElement = ,000 Slaltstres c.annot be computed for 
t11rs level. 

Tests of Nonnalityb 

Kl)lmogorov-Smirnl)v~ Shapiro-Wilk 

SoortElement Slalistic di Si a. Stalistic di Sra . 
LNEiementOpHoogte Enkelwanctrg elernent ,157 9 ,200" ,944 9 
Zetten 

Sandwicl1 element ,133' a ,200 ,981 8 

a. Llllieior~: Sigrufrcance Gorreebon 

~ . Thrs is a low er bOund oi ·l~te true significance. 

b. Tt1ere are no va lid ~as es ior LNEiernentOpHoogteZellen when SoortElement = ,000. Stalistics cannot be computed 
for !~ris level. 

,624 

,969 

Tabel 20: Gemiddelde van het op hoogte zetten van een enkelwandig element e•.9& = 140 
seconden. Voor een sandwichelement is dit e• 32 = 75 seconden. 
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10.4 Functionele eisen aan de schoor 

Zoals in de analysefase naar voren is gekomen blijkt dat de fixatiehoogte een grote invloed 
heeft op de af te dragen krachten van een schoor. Des te hoger het fixatiepunt, des te minder 
krachten een schoor dient af te dragen. 

De fixatiehoogte van een schoor is afhankelijk van de sterkte van de schoor en de sterkte van 
de vloer. Omdat de schoor nog ontworpen moet worden is de maximaal af te dragen puntlast 
door de vloer maatgevend. Een veel voorkomende vloer in zowel de woning- als utiliteitsbouw is 

de kanaalplaatvloer. Deze vloer is net zoals de prefab sandwichelementen onderdeel van de 
bouwmethode montagebouw (J. Nieuwenhuizen, 2000). 

Betonson 8. V. 

De maximaal opneembare puntlast van een HVP 200-6 kanaalplaatvloer, met 60 minuten 
brandwerendheid, is 40kN 11

. 

Dycore B.V. 

i 
1-

Wjnbclasnng op vrije en 
niat-vri.ie vjoervelclrand 

121,,W 
~ - 1· 2b 

plaal· 
slanl<held 

L 
h 

25 
~i5 

45 

-
25 
35 
45 

vcconcentreerde lasl op wll!ekeur!Q planu;. 
zowel op de vriJe • ~n J al, op hel vloerveld 

F,.,, • 4{bW 

- plaattype -

I w'~ [ ~:::; J ,.;,, "'" I '"' 
31 tT 15 ·17 54 
25 24 35 I 36 41 
21 20 28 29 33 

16 15 22 23 27 
13 12 17 18 20 
11 10 14 15 16 

:J2 38 82 

r 

112 

L -

Tabel21 : Max.1maal toelaatbare 
representatieve waarden van 
lijnlasten (kN/m) en 
geconcentreerde lasten (kN) op 
vloervelden van kanaalpla en 
zonder gewapende druklaag. 
(Adviesbureau Ir J.G. Hageman 
B.V. September 2000) 

De maximaal op te nemen puntlast voor het plaattype W150 is 32kN. 

Fixatiehoogte 

De fixatiehoogte van een schoor moet groter zijn dan de helft van de hoogte van een element. 
Dit in verband met het mogelijk kantelen van een element. 
Het maken van de verbinding van de schoor met de wand is het makkelijkst wanneer deze zo 
laag mogelijk is. Echter moet de vloer de puntlast wel af kunnen dragen. De kracht die de vloer 
af moet dragen die ontstaat door wind = 
Pw = (0,5 * (3,6m 1)

2 * 1 ,3 kNim2
) I 2m 1 * 7,2m 1 I 2 * TAN(60) = 26,26kN 

De kracht die ontstaat door excentriciteit (5 cm) van het stelblokje = 
Pe = 0,5 * 180kN * 0,05m 1 I 2m 1 * TAN(60) = 3,9kN. 
Maximaal af te dragen last door de vloer is 30, 16kN. 

11 Bron: Betonsen B.V. 
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30, 16kN < 32kN -7 akkoord. 

Functionele eis voor het herontwerp van de schoor: 
De minimale lengte van de schoor (schoren onder een hoek a van 60 graden) wordt 2300mm. 
De maximale lengte van de schoor (schoren onder een hoek a van 45 graden) wordt 2800mm. 

10.5 Constructieve eisen aan de schoor 

Het gewicht van de schoor is een variabele die noodzakelijk is voor het ontwerpen van de 
verbinding van de schoor met de wand. Het gewicht is afhankelijk van de krachten die op een 
schoor werken en het materiaal van de schoor. In deze bijlage zullen de krachten die door de 
schoor moeten worden afgedragen, worden berekend. 

Windkracht 

Alvorens de kracht kan worden berekend welke een schoor af moet dragen, moet eerst worden 
berekend hoe groot de windbelasting is. De formule voor de windbelasting (Prep) is als volgt: 
Prep = Cdim * Cindex * Ceq * <P1 * Pw (met 4J = 0) 
Met: 
cdim: vormfactor = 1 
Cindex: 1,2 (windvormfactor) 
Ceq: drukvereffeningsfactor 
(N.v.t.) 
<P 1 : vergratingsfactor (van 
toepassing bij 
trillingsgevoelige bouwwerken 
hoogte/breedteverhouding > 5) 
Pw: maximale stuwdruk op 100 
meter. gebied 1 = 1,9 kN/m2 

4J : 0,57 (Reductiefactor voor 
gebouw in aanbouw) 

Rekenwaarde Prep = 1 ,90 * 1,2 
* 0,57 = 1,3 kN/m 2 

E -z 
.::st. 
(") 

Figuur 56: De windkracht moet door de schoor kunnen worden 
afgedragen, zodat de constructie in evenwicht Is. 

De windkracht die de schoor af moet dragen is 
Pw = (0,5 * (3,6m 1)

2 * 1,3 kN/m 2
) I 2m 1 * 7,2m 1 / 2 * 1/COS(60) = 30,33kN 

Dit is de belasting die moet worden afgedragen als de schoor onder een fixatiehoek (a) van 60 
graden wordt bevestigd. 

Technische Universiteit Eindhoven 



Bijlagen 

Excentriciteit van het stelblok 

Voordat een element wordt gepositioneerd worden er stelblokjes op de positie gelegd van het 
element. Deze blokjes zorgen ervoor dat het element op de juiste hoogte komt te staan. Echter 
kan het zijn dat dit blokje niet in het midden onder het element wordt gepositioneerd. Hierdoor 
ontstaat een moment, dat door de schoor moet worden afgedragen, zie Figuur 57. 
Om de kracht te kunnen berekenen die ontstaat door excentriciteit van het stelblokje is er een 
aanname gemaakt. 
Deze aanname betreft de afstand van excentriciteit (e) die gesteld is op 50 mm. 
De kracht die de schoor op moet nemen als gevolg van excentriciteit van het stelblokje is 
S = 0,5 * 180kN * 0,05m 1 I 2m 1 * 1/COS(60) = 4,5kN 
Dit is de waarde die de schoor af moet dragen onder een fixatiehoek van 60 graden. 

0 
0 
CDo Mo 

0 
N ....... 

co 
0 
7\ 
z 

5mm 

F 

Figuur 57: Visualisatie variabelen 

Kracht uit vloer 

' 

t 

Nadat de wanden zijn gepositioneerd en aangestort worden de vloeren op of tussen de wanden 
gelegd. Het gewicht van de vloeren veroorzaakt een kracht die door de wand moet worden 
afgedragen. Op dat moment zijn de schoren nog aan deze wanden bevestigd. 

Er is een detail (Figuur 58) wat gemaakt is van het project de Vlietpoort te Leiden. Het moment 
M2, wat veroorzaakt wordt door oplegging van de vloer, werkt in tegengestelde richting van 
moment M1. Hierdoor wordt de kracht die moet worden afgedragen door de schoor kleiner. 
Krachten die ontstaan door de oplegging van de vloer zullen in 90% van de gevallen de door de 
schoor op te nemen kracht positief beïnvloeden 12

. 

12 Bron: Delphi Engineering B.V. 
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Tevens zullen de vloerdelen pas worden gelegd als 
het element is ondersabelt en de gaines zijn 
aangegoten en uitgehard. Vandaar dat krachten die 
optreden vanuit de vloer niet zijn opgenomen in de 
berekening. 

Totaal af te dragen kracht 

De schoor moet een totaalkracht af kunnen dragen 
van 34,83kN. Dit is de kracht die ontstaat door wind 
en excentriciteit van het stelbok. 

Bijlagen 

-· ~ ... --· --- - -- ----···-· .... -··---- ---- --- . __ ____._ 

Figuur 58: Kracht die ontstaat door 
oplegging v~n de vloer F2 werkt in een 
andere rlchttng, welke positief is voor 
schoorkracht S. 
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10.6 Constructieve eisen aan de verbinding 

De verbinding van de schoor met de wand is een verbinding die vellig moet zijn. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat deze de optredende krachten af kan dragen. Deze eisen worden berekend 

door gebruik te maken van de krachten die werken op een gangbaar wandelement 
(7200*3600"300mm). De berekening is gebaseerd op de data van de functionele en 
constructieve eisen van de schoor, zie 10.4 en 10.5. 

De af te dragen axiale kracht van de verbinding is: 

Kracht welke optreedt door windbelasting: 

Pwind = (0,5 * (3,6m 1 
)
2 * 1 ,3 kNim 2

) I 2m 1 * 7 ,2m 1 I 2 = 15, 16kN 
Kracht welke optreedt door excentriciteit van het stelbokje: 

Pexcentriciteit = 0,5 * 180kN" 0,05m 1 I 2m 1 = 2,25kN 
Paxiaal= 15,16 + 2,25 = 17.41kN 

Afschuifkracht 

I r I r ~- Axiale kracht 

0 
0 
CDo 
Mo 

0 
N 

' 
Figuur 59: Axiale en afschuifkracht van de verbinding. 

De schoor moet een maximale kracht af kunnen dragen, onder een hoek van 60 graden, van 
34, 83kN. De afschuifkracht in die situatie is 30,32kN. 
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10.7 Tekeningen herontwerp 

0? 
I 

Lijst van de onderdelen 
ITEM DESCRIPTION MAlERIAL 

1 Wormwiel Steel 

2 Buitenbuis Schoor Welded 

Aluminum-6 

061 

0 0 3 Binnenbuis sc.hoorkop Steel 
.:..~ 4 Schoorkop Steel 

5 Binnenbuis schoorvoet Steel 
6 Mechanische demontabele Steel 

aandnjv1ng 

10 As met schroefdraad Steel 

11 Schoorvoet Steel 

' 

'9· 

Technische Universiteit Eindhoven 



Schoorkop 

SECTION B-B 
SCALE 1 : 1 

A 

1 
0 

SECTION A-A 
SCALE 1 : 1 

A 

Bijlagen 
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10.8 Gewicht van het herontwerp van de schoor 

Het gewicht van de schoor heeft invloed op de arbeidsbelasting. Omdat de frequentie van de 
activiteit twee maal per te stellen element is, mag volgens de arbeidsinspectie de schoor 
zwaarder zijn dan het aanbevolen maximaal tilgewicht van 23 kilogram 13

. 

Het streefgewicht van het herontwerp van de schoor is 16 kilogram. Vandaar dat het 
noodzakelijk is te weten hoe zwaar het ontwerp is. Dit is berekend door gebruik te maken van 
het programma waarin het ontwerp is getekend. Het totale gewicht volgt uit het 
vermenigvuldigen van het soortelijk gewicht met het volume van de onderdelen. 
Het herontwerp is verdeeld in meerdere tekeningen. De benoeming van de verschillende 
tekeningen vindt u in de eerste kolom "onderdeel". 

Situatie Situatie 
Gewichtsberekening naar ontwerponderdele 

1 2 Onderdeel Volume (mm3] 

Schoorkop en binnenbuis 

. schoorkop.tam 

schoorscharruer 67225,87 0,182 al u 0,53 staal 

verbmd ing sc:hoor~op-wand 28577,42 0,077 al u 0,22 staal 

verl gst\Jk tbv kop 580152,58 1.572 al u 4,55 staa l 

; NIEUWinstortvoorziening nvt 

Schoorvoet en binnenbuis .. . Schoorvoei.lam 

voetverbtnd lng onder.iam 

I inslaganker vt 

~egel 69414,38 ().,188 a l u 0,54 staal 

ver1e ngstu bv voet 52136t,56 1,413 al u 4 ,09 staal 

DfFSchoorlJuis. ipt 1971790,57 5,344 ai u 5, 3-1 al u 

'.':or 1 59721,61 0,162 al u 0,47 .staaJ 
tandwte l 35459,66 0,096 al u 0,28 st aai 
as 454339,59 1,231 alu 3.57 staal 

Totaal 3788043,23 10, 265 19,60 

Tabel22: Gewichtsberekening door een materiaal te koppelen aan 
het volume van de schooronderdelen. 

In situatie 1 is de schoor geheel in aluminium uitgevoerd en weegt het ontwerp 10,2 kilogram. 
Omdat er vanuit wordt gegaan dat er veel slijtage optreedt tijdens gebruik van de bewegende 
onderdelen is het verstandiger om hiervoor een harder materiaal te nemen. 
Situatie 2 is een ontwerp waarbij de bewegende delen in staal zijn uitgevoerd. Alleen de 
buitenschil, welke de druk opneemt, is uitgevoerd in aluminium. Het totaalgewicht van deze 
optie is 19,6 kilogram. 
Indien wordt vergeleken met schoren die hedendaags worden gebruikt, die 40kN aan krachten 
kunnen afdragen 14

, is situatie 2 met een gewicht van 19,6 kilogram reëler. 

13 Zie hoofdstuk 4.5.1 
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10.9 Toetsing herontwerp van de schoor 

Krachtopname 
Een schoor moet krachten op kunnen nemen die ontstaan door wind en excentriciteit van het 
element. Deze krachten kunnen twee richtingen op werken. Vandaar dat de schoor druk- en 
trekkracht op moet kunnen nemen om zijn functie uit te kunnen oefenen. 

Trekkracht: 
Trekkracht kan worden verkregen door het oppervlakte van de doorsnede te vermenigvuldigen 
met de treksterkte van het materiaal. 

Drukkracht 
Om te voldoen aan de drukkracht moet een ontwerp voldoen aan de knikkracht 
In Figuur 60 is een voorbeeld van het uitknikken van een profiel te zien. Het vergroten van de 
drukkracht zorgt ervoor dat het profiel in het midden naar buiten wil knikken. 

De knikkracht (Pk) kan berekend worden door de formule van Leenhard Euler toe te passen. 

E = elasticiteitsmodule 
I = oppervlaktetraagheidsmoment 
Lk = kniklengte 

ak = knikspanning 
A = slankheid 
i = traagheidsstraai 
A = oppervlakte doorsnede 
profiel 

~'2.E.J 
P" = - z--=-;-

~-

7r 2E 
a~..- -.-, - met 

.~ ).,.'" 

Hieruit kan ook de knikspanning (ok) worden berekend'. 
Deze mag in geen geval groter zjjn dan de treksterkte van 
het materiaal. Als de knikspanning groter is dan de 
treksterkte dan is de knikkracht niet maatgevend voor het 
ontwerp, maar de treksterkte. In dit geval kan men 
voldoen met een kleiner profiel. 

en 

• 
4 1 :' 

Rguur 60: Visualisatie van het 
uitknikken van een profiel. 

_____________________ (Wikimedia Foundation lnc., 2011) _ 
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Naam Afmet ingen A Bereik {rnm] 

Ronde bui s Maximale straal R (mrn ] Buisd ik te [mm] Minimale straal R, [mm] Oppervlakte doorsnede [ mm1] Mln1maal Maximaal 

Titan RS' 3 35,0 4 31 829 1800 3200 
Titan RSK 4 35,0 5 30 1021 2600 4000 

1 32,5 3 30 584 2300 2800 
2 32,5 4 29 767 2300 2800 

3 32,5 5 28 9')2 2300 2800 
4 32,5 6 27 1112 2300 2800 

5 32,5 7 26 1275 2300 2800 
6 32,5 8 25 1433 2300 2800 
7 35,0 1,5 34 323 2300 2800 
8 35,.0 2 33 427 2300 2800 
9 35;0 3 32 631 2300 2800 
10 35,0 4 31 829 2300 2800 
11 35,0 5 30 1021 2300 2800 
12 37,5 1,5 36 346 2300 2.800 
13 37.5 2 36 459 2300 2800 
14 37,5 3 35 679 2300 2800 
15 37,5 4 34 892 2300 2800 
16 37;5 5 33 1100 2300 2800 
17 40,0 1,5 39 370 2300 2800 
18 40,0 2 38 490 2300 2800 
19 40.0 2,5 38 609 2300 2800 
20 40.0 3 37 726 2300 2800 
21 40,0 3,5 37 841 2300 2800 

Tabel 23: Eigenschappen van de verschrilende proftelen 

Een doorsnede van de schoor moet getoetst worden op knik. Tevens mag de knikspanning niet 
te hoog zijn. Om dit te kunnen berekenen is er een Excel sheet gemaakt Door gebruik te 
maken van een Excel sheet kan gemakkelijk en snel worden gezocht naar de ideale doorsnede 
voor het opnemen van de optredende krachten van maximaal 34,83kN 15 

Om de knikkracht te kunnen berekenen moet men weten wat het traagheidsmoment is van de 
doorsnede van het ontwerp. 

De formule voor het traagheidsmoment van een buisprofiel is als volgt: 

I = TT/4(R4 
- R1

4
) 

Er is gekozen voor een buisprofiel omdat het weerstandmoment in alle 
richtingen hetzelfde is 
Materiaal eigenschappen die gebruikt zijn in de berekeningen zijn als 
volgt: 
Staal 
Elasticiteitsmodulus: 210 Gpa 
Treksterkte: 235N/mm2 

Aluminium legering EN AW-6060 T66 
Elasticiteitsmodulus: 69,5 Gpa 
Treksterkte: 195N/mm2 

15 Zie 10.5 

Figuur 61 Visualisatie 
variabelen van het 
oppervlaktetraagheids 
moment 
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Staal Aluminium 
i<rachtopnameJN] J spannmg I gewicht [kg) Krachtopname ( lil] l spanning I ge·;.• ich i [kgJ 

Minimaall Maximaal I M1n1maal I Maximaal I staal 7800 kg/m' Minimaal I Maximaal I Mimmaal I Maximaal I alumlmillT'r 2702 kg!m' 
Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 20,70 Voldoet Voldoet niet voldoet voldoet 7,17 

Voldoet voldoet voldoet voldoet 31,86 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 11,().! 

Voldoet voldoet voldoet voldoet 12,76 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 4 .!2 

Voldoet Voldoet vo ldoet voldoet 16,74 Voldoel n et Voldoet niet voldoet voldoet 5,&0 

voldoet Voldoet voldoet voldoet 20,58 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 7,13 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 24,29 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 8,.G.1 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 27,86 Voldoet Voldoet niet voldoet voldoei 9,ó5 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 31,29 Voldoet Voldoet niet voldoet voldoet 1 0,84 

Voldoet Voldoet niet voldoet voldoet 7,05 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 2.44 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 9,33 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 3,23 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 13,79 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 4.78 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 18,11 Voldoet niet Voldoet niet veldoet voldoet 6,27 

Voldoet Voldoet voldoet voldoet 22,30 Voldoet Voldoe niet voldoet voldoet 7,72 

Voldoet Voldoet overged1mens1oneerd voldoet 7,56 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 2,ó2 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 10,02 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 3,•:.7 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 14,82 Voldoet niet Voldoet niet voldoet vo ldoe: 5, , 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 19,49 Voldoet Voldoet niet voldoet vo ldoe t 6,75 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 24,01 Voldoet Voldoet voldoet voldoet 8,32 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 8,08 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 2,80 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 10,70 Voldoet niet Voldoel niet voldoet vo ldoet 3,71 

Voldoet Voldoet overgedrm"!nsioneerd voldoet 13,29 Voldoet niet Voldoet niet voldoet voldoet 61 

Voldoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 15,85 Voldoet Voldoet niet voldoet voldoet 5.491 

v oJdoet Voldoet overgedimensioneerd voldoet 18,37 Voldoet Voldoet niet voldoet voldoel 6, 36 

Figuu 62· Vtsualisatte van het knikkracht en knikspanning excel sheet 
Er is onderscheid gemaakt tussen de metalen staal en aluminium. Alle profielen zijn getoetst op knik en spanning. Zoals hiervoor is 
beschreven is de knikkracht voor een schoor maatgevend. Alle profielen zijn getoetst met een veiligheidsfactor van 1,7 maal de 
maximale normaalkracht bij de mini- en maximale profiellengte (2300mm en 2800mm). 
Daarnaast is de spanning in het profiel berekend. Wanneer de spanning groter is dan de maximale trekspanning, dan is de 
doorsnede overgedimensioneerd . Wanneer de trekspanning lager is voldoet het profiel. Ook deze berekening is gemaakt bij de 
minimale en maximale lengte van de schoor. 

Voor het herontwerp van de schoor is het van belang om het profiel zo licht mogelijk uit te voeren. Profiel nr. 15 uitvoeren in 
aluminium voldoet aan de krachtberekening . Tevens is dit profiel (075mm, wanddikte 5 mm) met 8,32 kilogram, het lichtste profiel. 
Er is geen rekening gehouden met eventuele imperfectie van het materiaal. 
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10.10 NIOSH-methode 

Voor het berekenen van het maximaal te tillen gewicht voor een schoor is de NIOSH-methode 
gehanteerd. Men gaat uit van een maximaal te tillen gewicht van 23 kilogram . Onderstaande 
variabelen bepalen de reductiefactor waar het maximaal tilgewicht mee wordt vermenigvuldigd. 
Maximum tilgewicht = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf (in kg). 
Hf = horizontale factor in centimeters 
Vf = verticale factor in centimeters 
Df = verticale reisafstand in centimeters 
Af= 'draaibeweging' hoek die de last maakt ten opzichte van de lijn door de enkels. 
Ff = frequentiefactor 
Cf = contactfactor 

Figuur 63: Beginsituatie voor het 
oppakken van een schoor uit een 
bok. 

Figuur 64. Eindsituatie van het 
wegzetten van een schoor 

In de formule moeten afstanden worden ingevoerd om het maximaal te tillen gewicht te kunnen 
berekenen. Deze afstanden zijn bepaald aan de hand van de bok, waar de schoor uit wordt 
gepakt. De bok/rode streep is namelijk 70 centimeter hoog. 
Voor het berekenen van het maximaal tilgewicht is uitgegaan van de meest nadelige situatie. 
Meest nadelige beginsituatie is de laatste schoor uit de bok pakken. De afstanden met 
betrekking tot deze situatie worden dan: 
Verticale afstand van werkvloer tot schoor: 20 centimeter. 
Horizontale afstand van enkels tot schoor: 20 centimeter. 

Deze afstanden zijn opgenomen in de berekening van het maximaal te tillen gewicht in de 
beginsituatie. 
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ZE6 ,, _ 

2D "" 
2() art 

G cm 

ISG " 

Figuur 65: Tabel voor het invullen van de lichaamshoudingen van de werknemer, de frequentie en 
de hanteerbaarheld van de tillast. Oe NIOSH-formule berekent op bas1s van deze gegevens het 
maximale tilgewicht 

tJ 77~ C S.~ 

Figuur 66· Maximaal tilgewicht horende bij Figuur 65. Factoren 1 tol en met 6 zijn 
de reductiefactoren afhankelijk van de situatie. Hierbij 1s nummer 1. Hf. Nummer 2 
Vf etc 
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De tilfrequentie (F) kan worden bepaald aan de hand van onderstaand figuur. 

Tilfrequenrie 
(Tilhandelingen I min) 

(F) 

<- 0.2 

~--0:-.5 __ _ 

4 

5 

6 

F 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

> 15 

Bepaling van F: 

<• 1 uur 

I V< 75 cm 
(1) 

I V >- 75cm 
(2) 

1.00 l 1.00 
.97 

I 
.97 .92 

.94 .94 

.91 I .91 

.88 I .88 

.84 I .84 

I .80 ] .110 

I 
.60 I .60 

.75 .75 .50 I .50 

I .70 I .70 F*=l .42 

I .60 I .60 I .35 

K=~ 
.JO I .JO 

.45 .26 I .26 

1 .41 .41 .00 I .23 

.J7 .J7 I .00 I .21 

.00 .J4 r:oo-r-:oö 

.00 I .J1 I .00 I .00 

.00 ~-8 -Ï .00 I .00 

.00 I .00 I .00 I .00 

I .85 

,ra, .81 

.75 

.65 

~ 
.4~ 

.35 I .35 

.27 I .u 

.22 

' 
.n 

.18 r-.1-8 -

.00 I .15 

I .00 I .1J 

I .00 [ .00 

.00 I .00 

.00 j:öo--

.00 I .00 

.00 I .00 

.00 I .00 
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Bij het beoordefen van de tilsituatie moet minimaal de tilfrequentie over een periode van 15 minuten vastgesteld 
worden . Het aantal ti lhande lingen gedeeld door de gemeten tijdsduur is de tilfrequentie (F) . 

Kolom (1) en (2) zijn van toepassing: 
Als een tilduur van minder dan 1 uur gevolgd wordt door een pauze of niet-tilwerkzaamheden gedurende 
minimaal 120% van de voorafgaande tilarbeid. 

Kolom (3) en (4) zijn van toepassing: 
Als langer dan een uur maar minder dan 2 uur wordt getild met een rust van 30 % van de tilduur. 
Als de tilt ijd minder dan 1 uur is en de rustijd minder is dan 120%. 

Kolom (5) en (6) zijn van toepassing : 
Als langer dan 2 uur tot maximaal 8 uur wordt getild en bij tillen gedurende minder dan 2 uur met minder dan 30 
% rust. 

Figuur 67· Waarden van Ft bij frequentie, tilduur en verticale afstand. (Russell, 2011) 
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10.11 Resultaten van de test 

Er zijn van twee methoden de tijden en houdingen gefilmd. De resultaten van de tijden zullen in 
deze bijlage worden behandeld. De data is in SPSS ingevoerd. Het betreft het monteren en 
demonteren van twee methoden. 

1. Het maken van de bevestiging door gebruik van de RSK grootte 4. 
2. Het maken van de bevestiging door gebruik van de 8-connect. 

Er is onderscheid gemaakt in het monteren (vast) en demonteren (los). 

Data (de)monteren RSk grootte 4 

Montage Demontage 

Begintijd Eindti j.d Totaal Seconde n Team Begint ijd Eindtijd Totaal Seconden Team 

1 0:00:00 0:00:35 0:00:35 35 1 0:00:00 0:00:28 0:00:28 28 

2 0:00:00 0:00:31 0:00:31 31 2 0:00:00 0:00:25 0:.00·:25. 25 

3 0:00:00 0:00:31 0:00:31 31 1 3 0:00:00, 0:0(}:30 0:00:30 30 1 

4 0:00:00 0:00:38 0:00:38 38 4 0:00:00 0:00:27 0:00:27 27 

5 0:00:04 0:00:37 0:00:33 33 5 0:00:00 0:00:26 0:00:26 26 

6 0:00:00 0:00:37 0:00:37 37 6 0:00:00 0:00:26 0:00:26 26 

7 0:00:00 0:00:30 0:00:30 30 7 0:00:00 0:00:30 0:00:30 30 

8 0:00:00 0:00:32 0.:00:32 32 
2 

8 0:00:00 0:00:26 0:00:26 26 
2 

9 0:00:00 0·:00:27 0:00:27 27 9 0:00:00 0:00:27 0:00:27 27 

10 0:00:00 0:00:32 0:00:32 32 10 0:00:00 0:00:29 0:00:29 29 

11 0:00:00 0:00:31 0:00:31 31 11 0:00:00 0:00:29 0:00:29· 29 

12 0:00:00 0:00:38 0:00:38 38 12 0:00:00 0:00:28 0:00:28 28 

13 0:00:00 0:00:52 0:00:52 52 

14 0:00:00 0:00:35 35 
3 

0:00:35 

13 0:00:00 0:00:31 0:00:31 31 
i 

14 0:00:00 ():00:29 0:00:29 29 

15 0:00:00 0:00:42 0:00:42 42 15 0:00:00 0:00:29 0:00:29 29 

Overige Informatie: Team 1: Werknemer A+B• Over:ige Inform atie Team 1: Werknemer A+e • 

Ratel Team2: Werknemer C+ti~ Rate l Team2: Werknemer C+a• 

2 Werknemers Team3: Werknemer B+A ~ 2 We rkn emers TeamJ: Werkn emer B+A~ 

langsstaande Ladder • Eerste werknemer staat op de ladder Langsstaan de Ladder • Eerst e werkn emer staat op de ladder 

Tabel 24: Dataverzameling (de)montage methode 1 

I 

I 
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Montage RSK grootte 4 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Miss1ng Total 

N I Petct>nt N I Percent ~J I Percent 
Meti1Me1 vas t 14 1 93,3% 1 I 6,7% 1s 1 100,0% 

Descriptilles 

Statishc Std Error 
Mt>thocle1Va.st Mean 33,71 1,066 

95% Confidence Interval LowerBound 31,4'1 
for Mean I.JPtler Bounoj 36,02 

5% Trimrned Mean 33,63 

Med1an 32,'50 

Vanance 15,912 

Std. Dev1atJon 3,989 

Min1murn '27 

Ma\~imum 42 
Range 15 

lnterquartile Range 6 

Skl?wness ,483 ,597 

Ku11osis -, 01 6 I ,154 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Sm1rnov• Shapi10-W1Ih 

Stalistic I df I Si ct Stalistic I df j Si Cl 
Methode1\last ,166 I 14 1 .2oo· ,9sr 1 14 1 ,677 

a. Llll1efors Significanee Correction 

~ Th1s is a lower bound ofthe true Significanee 

_ _ , 
•o 

--
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Demontage RSK grootte 4 

Case Processing Smmnary 

Cases 
Va lid MISSing Total 

r·.J I Percent N I Percent N I Percent 
Mell"lode1 Lo$. 15 11 10€1,0% o I ,0% 1s 1 100,0% 

Descriptives 

Stalistic Std. Error 
Methode1 Los Mean .:?8,00 ,458 

95% Confidence lnte1val Lower Sound 27,02 
for Mean UpperBound 28,98 

5% Trirnmed Mean 28,00 

Med1an 28,00 

Varianee 3,143 

Std. Deviation 1,773 

Minrmum 25 
Maximum 31 

Range 6 

lnterquartile Range 3 

Ske\Nness -,089 ,580 

Kurtos1s -1',010 1,1.:?1 

Tests of Normality 

l<olrnoaorov-Smlrnov• Shapno-VV1Ik 

Stat1slic I df I Si a. Stalistic I df I Sla. 
Mett-,ode1 Los ,18o 1 1s I ,200' ,9so I t5 1 ,517 

a Lilliefors Significanee Correc:tion 

* Thl$. is a lower bound ofthe true sign1ficance. 

,- - ,--

I 
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Bijlagen 

Data 8-connect 

~ . 5--e.cortden ,.\'e rl-:nemef ~ 

u f. 
ç A ;.. 
1 A 2~ t. 

~ 9 s ..: l E 8 

s e 9 s 
ó 1 A 5 t. 

8 ? 

3 11 a 
9 J<: B t'l 9 il 

1 13 8 l S c 
1l 12 A, !! t., 

H 9 1\. 1- 4 

13 ]i! 6 13 9 6 

l 9 ( 1- 15 c 
15 9 ' 15 13 A ~ 

15 7 B 6 9 8 

7 8 17 8 B 

18 1~ ( !8 9 ( 

9 6 B 1\' 1 8 

Ze 15 25 ( 

ll 6 ~ 1 9 e 
2- 5 B l~ 6 

~3 9 s· ~ 3 12 e 
2' A , ! --
25 A ~-~ 1:> :. 
~E 1- A. ~t' 

27 0 ':!1 s 
2B ~:s 0 

29 l1 2~ 8 

3<1 1l 0 l l 0 

3 9 c ' l l ~ 0 

32 13 0 31 g 0 

33 l 0 33 g 

:»:: 11 0 Jo: s. D 

:15 8 0 35 s D 

3€ 9 D 36 s. Cl 

J7 0:00:1 D 37 

:.~ 3E 

39 39 
![ 

Tabel 25: Data (de)montage 8-connect. 
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Montage 8-connect 

Case Processing Summary 

Cases 

Va lid Missing Total 

N I Percent N I Percent N I Percent 
Heron~NerpVast 37 1 92,5% 3 I 7,5% 4o 1 1 oo.o% 

Descriptilles 

Stalistic Std. Error 
HerontwerpVast Mean 10,14 ,351 

95% Confidence lnter~al Lower Bound 9,42 
for Mean 

UpperBound 10,85 

5% Trimmed Mean 10,12 

Median 10,00 

Varianee 4,565 

Std. Deviation 2,136 

Minimum 6 

Maximum 15 

Range 9 

lnterquartile Range 3 

Skewness ,230 ,388 

Kurtosis -,057 ,759 

Tests of Normality 

Kolmoaorov-Srnirnov• I Shaoiro-Wilk 

Stalistic I df I Si a. I Stalistic I dL 11 

HerontflerpVast ,174 1 37 I ,006 I ,962 1 37 11 

a. Lilliefars Significanee Correctren 

Figuur 68. Statistieken van de montage van de B-connect 

Het monteren van het prototype duurt 
gemiddeld 10 seconden. 
De Shapiro-Wilkinson's test toont aan 
dat de steekproef een normaal 
verdeelde steekproef benaderd. 

16 

r: 

Si a. 
,227 

Bijlagen 

----------------,------ - - -----
l;otonwetpv ... 

Figuur 69: Boxplot van de montage van de 8-connecl 
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Bijlagen 

Demontage 8-connect 

Case Processing Sumrnary 

Cases 

Va lid Miss in a Total 

N I Percent N I Pertent N I Percent 
HP.rontv-.terplos 2s I 70,0% 12 1 30,0% 4o I tOO,O% 

Descrip1ives 

Stati~.lic Std. Error 
Herontwerplos Mean 9,50 ,275 

95% Con!lllence Interval lOV<Ier Bounoj 8,94 
for Mean UpperBound 10,06 

5% Trimmeu Mean 9,44 

Median 9,00 

\la rianee 2,111 

Std Devi<llion 1,453 

Mtntmurn 7 

Ma•trnurn 13 

Range 6 

lnterquar1ile R'•nge 3 

Skewness ,663 ,441 

Kurtosts -,056 ,858 

Tests of Norrnalily 

Kolmoaorov-Smirnov• Shaotro-V'irlk 

Stalistic I df I Sig. Stalistic I di I Si a. 
Herontwerplos ,242 1 2s 1 ,000 ,92o 1 2s 1 ,035 

a ltlltefors Signtftcance Gorreetren 

Figuur 70· Statistieken van de demontage van de B-connect. 

- r-

I 
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Figuur 71 : Boxplot van de demontage van de 8 -connect 
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