Eindhoven University of Technology

MASTER
Een hulpmiddel voor de uitvoering van de productie van iQelementen

Hazen, R.
Award date:
2012

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Inhoudsopgave

1

Technische universiteit Eindhoven
iQwoning®

Een hulpmiddel voor de uitvoering van
de productie van iQelementen
Bijlagenbundel afstudeerrapport

R. Hazen
(0607336)

Weert, augustus 2012

2

Bijlagenbundel afstudeerrapport

R. Hazen
Augustus 2012

Inhoudsopgave

Een hulpmiddel voor de uitvoering van de productie van iQelementen
R.Hazen (Raf)
0607336
Weert, 23 augustus 2012
Onderwijsinstelling:
Technische Universiteit Eindhoven
Gastbedrijf:
iQwoning® B.V.
Opleiding:
Architecture, Building and Planning
Mastertrack:
Construction Technology
Afstudeerbegeleidingscommissie:
Voorzitter:
Hoofdbegeleider Technische Universiteit Eindhoven:
Medebegeleider Technische Universiteit Eindhoven:
Bedrijfsbegeleider iQwoning®:

R. Hazen
Augustus 2012

Prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg
Dr. ir. E.W. Vastert
Dr. ir. P.A.J. van Hoof
Ir. G.J.M. van Halder

3

4

Bijlagenbundel afstudeerrapport

R. Hazen
Augustus 2012

Inhoudsopgave

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de
Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als
toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies,
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern
gebruik geschikt te zijn.
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming
voor externe doeleinden mag worden gebruikt.
Master of Science opleiding ‘Architecture, Building and Planning’
Master track Construction Technology
Faculteit Bouwkunde
Technische Universiteit Eindhoven
R. Hazen
Augustus 2012

5

6

Bijlagenbundel afstudeerrapport

R. Hazen
Augustus 2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Bijlage 1: Toelichting van de randvoorwaarden .................................................................................. 1
1.1 Randvoorwaarde 1 ...........................................................................................................................................1
1.2 Randvoorwaarde 2 ...........................................................................................................................................1
1.3 Randvoorwaarde 3 en 4 .................................................................................................................................1
1.4 Randvoorwaarde 5 ...........................................................................................................................................2
1.5 Randvoorwaarde 6, 7 en 8 ............................................................................................................................2
1.6 Randvoorwaarde 9, 10, 11 en 12................................................................................................................3
1.7 Eis 1.........................................................................................................................................................................3
1.8 Eis 2.........................................................................................................................................................................3
1.9 Wens .......................................................................................................................................................................4
Bijlage 2: Tekening 001 ................................................................................................................................. 5
Bijlage 3: Tekening 002 ................................................................................................................................. 6
Bijlage 4: Specificatie materieel ................................................................................................................. 9
Bijlage 5: Specificaties kranen ................................................................................................................. 15
Bijlage 6: Toelichting kosten .................................................................................................................... 27
6.1 Vaste kosten .......................................................................................................................................................... 27
6.1.1 Afschrijvingskosten ................................................................................................................................... 27
6.1.2 Personeelskosten ....................................................................................................................................... 29
6.2 Variabele kosten .................................................................................................................................................. 30
6.2.1 Personeelskosten ....................................................................................................................................... 30
6.2.2 Energiekosten .............................................................................................................................................. 30
Bijlage 7: Onderbouwing vaststellen scenario in iQproductieplanner ..................................... 35
7.1 Scenario 1............................................................................................................................................................... 36
7.2 Scenario 2............................................................................................................................................................... 36
7.3 Scenario 3............................................................................................................................................................... 37
7.4 Scenario 4............................................................................................................................................................... 37
7.5 Scenario 5............................................................................................................................................................... 37
Bijlage 8: Onderbouwing bepaling productiedata in iQproductie- planner ............................ 39
8.1 Data waartussen uitsluitend project I wordt geproduceerd ............................................................ 40
8.1.1 Eerste startdatum....................................................................................................................................... 40
8.1.2 Eerste einddatum ....................................................................................................................................... 41
8.1.3 Tweede startdatum ................................................................................................................................... 42
8.1.4 Tweede einddatum .................................................................................................................................... 42
8.2 Data waartussen uitsluitend project II wordt geproduceerd ........................................................... 43
8.2.1 Startdatum .................................................................................................................................................... 43
8.2.2 Einddatum ..................................................................................................................................................... 43
8.3 Data waartussen project I en project II gelijktijdig worden geproduceerd ............................... 44
8.3.1 Startdatum .................................................................................................................................................... 44
8.3.2 Einddatum ..................................................................................................................................................... 44

R. Hazen
Augustus 2012

7

8

Bijlagenbundel afstudeerrapport

Bijlage 9: Aanvulling richtlijnen voor benodigde tijd per handeling ......................................... 45
9.1 Prepareren betonnen casco voor afbouw................................................................................................. 45
9.2 Fijne afbouw ......................................................................................................................................................... 46
9.3 Afwerken iQelement .......................................................................................................................................... 47
9.4 Kraantijden ............................................................................................................................................................ 49
Bijlage 10: Richtlijn benodigde tijd activiteiten 6,3 m¹ iQelementen ........................................ 57
Bijlage 11: Richtlijn tijden assembleren wapening nieuw ontwerp........................................... 61
11.1 Lassen wapeningsribben .............................................................................................................................. 61
11.2 Buigen van de wapeningsnetten ................................................................................................................ 62
11.3 Samenstellen van de wapeningsnetten................................................................................................... 62
11.4 Monteren van de vloerverwarmingsleiding.......................................................................................... 62
11.5 Samenstellen van de wapeningskorven ................................................................................................. 62
Bijlage 12: Tekening 003 ............................................................................................................................ 63
Bijlage 13: Een overzicht van de activiteiten per type iQelement............................................... 65
Bijlage 14: MS-Project bestand: aanpassen en output genereren ............................................... 83
14.1 Aanpassingen ..................................................................................................................................................... 83
14.2 Teamplanner ...................................................................................................................................................... 85
14.3 Rapporten............................................................................................................................................................ 85

R. Hazen
Augustus 2012

Bijlage 1: Toelichting van de randvoorwaarden

Bijlage 1: Toelichting van de randvoorwaarden
In paragraaf 1.2 van het afstudeerrapport zijn de randvoorwaarden, waarbinnen de doelstelling
van het onderzoek van toepassing is, opgesomd. In deze bijlage worden de randvoorwaarden
toegelicht.
1.1 Randvoorwaarde 1
Het behalen van een productietempo van vier iQwoningen per dag wordt in de toekomst
verwezenlijkt door middel van een carrouselsysteem.
Een carrouselsysteem is een grondgebonden systeem dat de iQelementen door de iQfabriek
beweegt. De fabrieksmedewerkers heeft daarbij een vaste plaats in de iQfabriek waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
1.2 Randvoorwaarde 2
Het productietempo kan niet lager zijn dan het productietempo dat met de economisch meest
voordelige inzet van de huidige arbeid, het huidige materieel en het huidige gebruik van de ruimte
gehaald kan worden. Dit productietempo wordt ‘de ondergrens’ genoemd. Dat betekent tevens dat
het optreden van leegloop is uitgesloten.
Uitleg niet van toepassing.
1.3 Randvoorwaarde 3 en 4
De economisch meest voordelige inzet van arbeid, materieel en ruimte is uitsluitend van toepassing
op het scenario ‘continu productie’. De productietempo’s van activiteiten of samenstellingen van
activiteiten zijn gelijk tijdens de productie van één project. Dit wordt bereikt door te variëren in de
samenstellingen van activiteiten.
Het iQconcept is uitermate geschikt om de iQelementen fabrieksmatig te produceren. Hierdoor
is het scenario ‘continu productie’ het ultieme scenario, omdat daarbij continu wordt
geproduceerd. Gestreefd wordt daarbij naar een productietempo dat in alle fasen (samenstelling
van activiteiten) van de productie van één project gelijk is. De projecten op zich kunnen allemaal
een ander productietempo hebben. Zie afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1: Scenario continu productie
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Het scenario continuproductie is nog niet bereikt bij iQwoning®. Omdat de intervallen tussen
activiteiten of samenstellingen van activiteiten variabel en onvoorspelbaar zijn, zijn andere
scenario’s buiten beschouwing gelaten. Om toch te kunnen inspelen op fluctuaties in
productietempo is uiteen gezet hoe activiteiten of samenstellingen van activiteiten vertraagd of
versneld kunnen worden, zodat de productie naar het gewenste tempo kan worden ingericht.
1.4 Randvoorwaarde 5
Het economisch meest voordelige productieplan wordt bepaald op basis van de kosten. In deze
kosten is de milieubelasting en het feit of aanbevolen investeringen geïmplementeerd kunnen
worden in het toekomstige carrouselsysteem geïmplementeerd.
Er zijn twee kwalitatieve aspecten waar de varianten van de productieplannen op beoordeeld
kunnen worden. Namelijk de milieubelasting en het feit of de te maken investeringen
geïmplementeerd kunnen worden in het carrouselsysteem. Beide aspecten kunnen worden
uitgedrukt in euro’s per iQwoning. Hierdoor worden varianten uitsluitend op basis van kosten
vergeleken, waardoor een rationele keuze gemaakt kan worden.
1.5 Randvoorwaarde 6, 7 en 8
De bovengrens van het productietempo is een productietempo van 1,5 basis iQwoning per dag
ofwel negen iQelementen per dag.
Met één set mallen van zes stuks wordt maximaal één iQwoning per dag gemaakt, er van uitgaande
dat één basis iQwoning uit zes iQelementen bestaat. Het B1 en V1 iQelement van de basis iQwoning
met een beukmaat van 5,4 m¹ zijn 2,1 m¹ diep.
Er wordt geproduceerd met maximaal twee sets mallen: de huidige set en een extra toekomstige
set. De huidige set mallen bevat zes mallen voor iQelementen met een beukmaat van 5,4 m¹. De
extra set, die binnen afzienbare tijd zal worden aangeschaft, bevat drie mallen voor iQelementen
met een beukmaat van 6,3 m¹. Met deze extra set kunnen maximaal drie iQelementen per dag
worden gemaakt.
De bovengrens is een productietempo van 1,5 iQwoningen per dag of wel negen iQelementen
per dag. De bovengrens van negen iQelementen per dag is bepaald door een tweetal
randvoorwaarden:
•
Met één set mallen van zes stuks wordt maximaal één basis iQwoning per dag gemaakt,
er van uitgaande dat één basis iQwoning uit zes iQelementen bestaat. Deze
randvoorwaarde is afkomstig uit de interviews die gehouden zijn tijdens ‘Participerend
Observeren’. Uit deze interviews is namelijk gebleken dat iQwoning®, bij de
ontwikkeling van het iQconcept, als uitgangspunt heeft genomen dat met één set mallen
van zes stuks maximaal één basis iQwoning per dag gemaakt kan worden. Dit
uitgangspunt wordt daarom ook in het afstudeertraject aangehouden.
• In de nabije toekomst wordt geproduceerd met maximaal twee sets mallen: de huidige
set en een extra toekomstige set. De huidige set mallen bevat zes mallen voor
iQelementen met een beukmaat van 5,4 m¹. De extra set mallen, die binnen afzienbare
tijd zal worden aangeschaft, bevat drie mallen voor iQelementen met een beukmaat van
6,3 m¹. Dit brengt de maximale productie op 9 iQelementen per dag.
Tijdens de observatieperiode waren enkel B1 en V1 iQelementen met een diepte van 2,1 m¹ in
productie, daarnaast zijn slechts 6 van de 84 geproduceerde B1 en V1 iQelementen langer dan
2,1 m¹ (op het moment dat de randvoorwaarden zijn geformuleerd). Beide redenen hebben
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ervoor gezorgd dat het 2,1 m¹ lange B1 en V1 iQelement met een beukmaat van 5,4 m¹ als basis
B1 en V1 iQelement is genomen.
1.6 Randvoorwaarde 9, 10, 11, 12 en 13
In één set mallen kunnen niet meerdere projecten gelijktijdig worden geproduceerd.
De minimaal in te zetten arbeid wordt bepaald door het aantal fabrieksmedewerkers die in vaste
dienst zijn bij iQwoning®. Zij werken iedere dag van 7.00 uur tot 15.45 uur.
Het productietempo van de overige activiteiten of samenstelling van activiteiten is continu gelijk
aan het storttempo.
Er worden geen tussenvoorraden gecreëerd.
De laatste iQwoning van één project verlaat zes weken voor de opleverdatum het desbetreffende
project de iQfabriek.
Uitleg niet van toepassing.
1.7 Eis 1
De technische, esthetische en functionele waarde van de iQwoning mag niet achteruit gaan om
arbeid, materieel en ruimte economisch voordeliger in te kunnen zetten.
Om het economisch meest voordelige productieplan te verkrijgen worden er
uitvoeringsmethode verschillende varianten opgesteld. Deze varianten worden naast de prijs
ook op kwalitatieve aspecten getoetst. Drie kwalitatieve aspecten worden als randvoorwaarden
genomen voor de economisch meest voordelige inzet van arbeid, materieel en ruimte. Namelijk:
de technische, esthetische en functionele waarde van de iQwoning mag niet achteruit gaan om
arbeid, materieel en ruimte economisch voordeliger in te kunnen zetten. Omdat iQwoning® een
opstartend bedrijf is dat continu aanpassingen doet aan de uitvoering van de productie van de
iQelementen om het eindproduct te verbeteren, is het niet mogelijk de minimale technische,
esthetische en functionele waarde van de iQwoning vast te stellen en de te ontwikkelen
varianten daaraan te toetsen. Daarom wordt aangenomen dat iQwoning® tijdens het
afstudeertraject bepaald of de ontwikkelde varianten aan de op dat moment geldende
technische, esthetische en functionele waarde voldoen. Een verbetering van deze drie
randvoorwaarden levert geen pluspunten op bij de keuze voor de economische meest
voordelige variant.
1.8 Eis 2
Er wordt rekening gehouden met de ruimte die het materiaal en de materiaalbevoorrading in
beslag neemt.
Ten tijde van het opstellen van de randvoorwaarden en het analyseren van het productieproces
werd de bevoorrading en distributie van materialen als afzonderlijk afstudeeronderwerp
aangedragen. De activiteiten hier omtrent zijn daarom uitgesloten van het onderzoek.
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1.9 Wens
Er wordt gebruik gemaakt van softwareprogramma’s die beschikbaar zijn bij iQwoning® en waar
iedere medewerker van iQwoning® mee kan werken.
Geprobeerd wordt om de softwareprogramma’s zo veel mogelijk af te stemmen op de
beschikbaarheid van de software bij iQwoning® en op de werkbaarheid van het programma om
de werkbaarheid te vergroten.
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Bijlage 2: Tekening 001
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Specificatie materieel
Instrumenten
Beschrijving
Lijnlaser

Aantal Afmeting ( lxbxh)
1

Hulpconstructies
Beschrijving
Ladder enkel
Ladder enkel
Ladder enkel
Ladder enkel
Ladder dubbel
Ladder dubbel
Trapladder dubbel
Ladder uitschuifbaar
Ladder uitschuifbaar
Stukadoorstrapjes
Verrijdbare trap
Stellingtrap
Vaste trap
Stalen aanslagen
Houten aanslagen
Opstelblokken
Opstelblokken hard geperst kunststof

Aantal
4
1
1
1
8
2
4
1
1
4
3
1
4
6
7
?
?

Afmeting ( lxbxh)
4,20 m¹
1,90 m¹
5,20 m¹
3,77 m¹
1,77 m¹
1,90 m¹
Variërend van 0,62 m¹ tot 0,95 m¹
van 3,85 m¹ tot 7,80 m¹
van 3,65 m¹ tot 9,35 m¹
0,67 m¹
1,10 m¹ x 2,05 m¹ x 1,90 m¹ hoogte plateau
2,20 m¹ x 1,00 m¹ x 1,25 m¹ hoogte plateau
1,00 m¹ x 7,90 m¹ x 1,80 m¹ hoogte plateau
± 1,90 m¹
± 2,95 m¹
0,30 m¹ x 0,20 m¹ x 0,10 m¹
0,20 m¹ x 0,07 m¹ x 0,05 m¹

Specificatie materieel
Verplaatsbare ruimtes
Opslagruimtes
Beschrijving
Afvalcontainers papier
Afvalcontainers overig
Afvalcontainers overig
Afvalcontainers bouw & sloop afval
Opslagcontainers Ballast Nedam (gehuurd)
Speciekuipen
Plastic tonnen
Olie opslagcontainer
Gaascontainer
Opslagstaven voor wapeningsbeugels
Opslagbokken voor wapeningsstaven
Opslagbok voor wapeningsstaven
Opslagbokken voor wapeningsnetten
Opslagbokken voor faay-elementen
Opslagbokken
Opslagbok
Kast
Ladekast
Opslagtafel

Aantal
3
2
2
1
2
17
5
1
7
29
2
1
2
1
4
1
1
1
1

Afmeting ( lxbxh)
1,10 m¹ x 1,37 m¹ x 1,30 m¹
1,10 m¹ x 1,37 m¹ x 1,30 m¹
0,60 m¹ x 0,88 m¹ x 1,10 m¹
1,10 m¹ x 1,37 m¹ x 1,30 m¹
2,40 m¹ x 6,00 m¹ x 2,50 m¹
ø 0,58 m¹
ø 0,73 m¹
1,11 m¹ x 1,61 m¹ x 1,90 m¹
0,83 m¹ x 1,24 m¹ x 0,95 m¹
Variërend, bij elkaar ± 3 m¹
0,93 m¹ x 2,45 m¹ x 1,87 m¹
1,65 m¹ x 0,94 m¹ x 1,78 m¹
2,21 m¹ x 2,54 m¹ x 2,50 m¹
2,51 m¹ x 3,06 m¹ x 2,80 m¹
1,58 m¹ x 2,50 m¹ x 2,80 m¹
2,20 m¹ x 2,60 m¹ x 2,50 m¹
0,90 m¹ x 0,44 m¹ x 2,00 m¹
0,47 m¹ x 0,62 m¹ x 1,32 m¹
2,50 m¹ x 1,20 m¹ x 1,00 m¹

Werkplaatsen
Beschrijving
Wapeningstafels
Ribbenmal
Houten mallen voor lassen wapeningskorven
Mal voor vloerverwarmingsleidingmontage
Waterpas opstelplaatsen
Faayverwerkingstafel
Faayverwerkingstafel
Tekeningentafel
Tekeningentafel
Tekeningentafel
Tekeningenbord
Tekeningentafel
Tekeningentafel
Tekeningentafel
Tekeningentafel
Whitebord

Aantal
2
1
3
1
6
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
2

Afmeting ( lxbxh)
5,49 m¹ x 3,54 m¹ x 0,80 m¹
1,52 m¹ x 7,00 m¹ x 1,48 m¹
6,11/5,14 m¹ x 3,53/2,70 m¹ x 3,50 m¹
4,23 m¹ x 5,50 m¹ x 0,18 m¹
5,23 m¹ x 3,0 m¹ x 0,21 m¹
2,60 m¹ x 4,60 m¹ x 0,56 m¹
2,54 m¹ x 3,15 m¹ x 0,56 m¹
0,80 m¹ x 1,60 m¹ x 0,73 m¹
1,10 m¹ x 2,45 m¹ x 1,45 m¹
1,20 m¹ x 0,70 m¹ x 1,20 m¹
0,70 m¹ x 0,70 m¹ x 1,70 m¹
2,44 m¹ x 1,22 m¹ x 0,91 m¹
2,00 m¹ x 1,00 m¹ x 1,40 m¹
1,50 m¹ x 0,77 m¹ x 0,77 m¹
1,20 m¹ x 2,45 m¹ x 0,90 m¹
Variërend

Specificatie materieel
Werktuigen
Beschrijving

Aantal Afmeting ( lxbxh)

Verwerkingstuigen
Balancer
Werkbank
Compressor
Trechter

1
1
1
1

Bewerkingstuigen
Lasapparaten
Mallen
Buigbank

2
1 set
1

Transportwerktuigen
Hefwerktuigen
Met last vrij rijden
Heftruck incl. oplader
Palletwagen
Vaste plaats
Niet van toepassing
Hijswerktuigen
Vaste plaats of baan
Kranen op baan incl. besturingsapparatuur
Mobiel
Niet van toepassing
Hijsvoorzieningen
Losse hijsvoorzieningen
Permanent
Grijper
Hijsogen aan grijper
Luikstructuur
Demontabel
Hijskettingen
Kraanarm (bij heftruck)
Wandenklem (bij heftruck)
Lasthaak (bij heftruck)
Hijsbanden
Hijsframe tbv afdekzeilen
Transporthoezen
Vaste hijsvoorzieningen
Hijsogen

2,00 m¹ x 2,00 m¹
ø65, 1,00 m¹

Zie beschrijving § 3.3.2.
9,00 m¹ x 1,00 m¹ x 1,40 m¹

1
1

6

Zie beschrijving § 3.3.2.

2
8
1

Zie beschrijving § 3.3.2.
Zie beschrijving § 3.3.2.
Zie beschrijving § 3.3.2.

1
1
1

1
12
8

0,75 m¹ x 0,17 m¹ x 0,39 m¹
2500 kg laadvermogen
5,50 m¹ x variërend x 0,05 m¹

Specificatie materieel
Transportwerktuigen
Beschrijving

Aantal

Afmeting ( lxbxh)

Transporteurs
Elektrische transportwagen
Aanhangwagen
Kubel op kraanbaan
Kubel

2
1
1
1

Kantelbank
Stalen frame op wielen
Steenkruiwagen
Kruiwagens
Materieelkar
Gereedschapkruiwagen
Zelfkieper (bij heftruck)

1
1
3
7
3
5
1

Zie beschrijving § 3.3.2.
Zie beschrijving § 3.3.2.
Zie beschrijving § 3.3.2.
3000 liter
Gewicht: 700 kg
Maximala massa last: 7900 kg
7,30 m¹ x 6,40 m¹
2,50 m¹ x 6,00 m¹ x 0,48 m¹

Zelfkieper incl, travers

4

Meubelhondje

1

Betonmixer

1

0,80 m¹ x 1,20 m¹ x 1,05 m¹
1,28 m¹ x 1,57 m¹ x 0,835 m¹
2000 kg laadvermogen
0,80 m¹ x 0,90 m¹ x 1,38 m¹
1000 liter
0,80 m¹ x 0,6 m¹ x ??
300 kg laadvermogen
inhoud mixer 7 m³

Opslagmaterieel vanuit de leverancier
Beschrijving
HSB-opslagbok
Trap-opslagbok
Kozijnen-opslagbok
Afbouwpallets

Aantal
1 bok 4 HSB-elementen
1 bok 1 trap (max. 2 bokken stapelen)
1 bok 4 kozijnen
Variërend

Afmeting ( lxbxh)
1,20 m¹ x 5,08 m¹ x 2,70 m¹
4,00 m¹ x 2,40 m¹ x 1,45 m¹
1,20 m¹ x 2,45 m¹ x 2,50 m¹
1,20 m¹ x 0,80 m¹ x 0,15 m¹

LET OP!! De hoeveelheid van dit materieel is afhankelijk van het aantal te produceren woningen. Ook de tijd
dat het materieel aanwezig is in de fabriek is afhankelijk van het aantal te produceren woningen.
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Specificatie kranen
Hal 1
Hijswerktuig
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2938
Hijsvermogen
2 x 4.000 kg per takel
Overspanning ligger
23.550 mm
Max. haakverplaatsing vertikaal
16.000 mm
Max. haakverplaatsing over breedte hal
21.550mm
Max. haakverplaatsing over lengte hal
117.280 mm
Max. haakhoogte
6.522 mm
Min. afstand tussen haken
1.315 mm
Hijssnelheden
8 + 2 m/min
Katrijsnelheden
30 + 3 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden
80 + 8 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor
2 x 9,1 kW
Vermogen katrijmotoren
2 x 2,2 kW
Vermogen kraanrijmotoren
2 x 3,75 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Specificatie kranen
Hal 2
Hijswerktuig
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2939
Hijsvermogen
24 ton
Overspanning ligger
33.400 mm
Max. grijperverplaatsing vertikaal
10.500 mm
Max. (centrum)grijperverplaatsing over breedte hal 28.520 mm
Max. grijperverplaatsing over lengte hal
222.800 mm
Max. grijperhoogte
10.113 mm
Hijssnelheden
Vollast: 7 m/min met frequentieregeling
Deellast: 12 m/min met frequentieregeling
Katrijsnelheden
30 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden
Vollast: 80 m/min met frequentieregeling
Deellast: 95 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor
45 kW
Vermogen katrijmotoren
2 x 2,6 kW
Vermogen kraanrijmotoren
4 x 9,5 kW
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Specificatie kranen
Hal 2
Hijsvoorzieningen
Grijper bij type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2939
Grijper kan iQelementen hijsen met afmetingen:
Lengte: 5.340 - 5.640 - 5.940 - 6.240 - 6.540 mm
Breedte: 2.100 - 3.000 - 3.400 mm
Hoogte: opneemmaat 2.955 mm, buitenmaat 3.080 mm
Buitenmaat grijpers
5.700 - 6.000 - 6.300 - 6.600 - 6.900 mm
Van 5.340 m¹ naar 6.540 m¹ in 30 seconden
Electronisch instellen afmetingen grijper
Van 6.540 m¹naar 5.340 m¹ in 40 seconden
Vermogen hydraulische installatie
7,5 kW
Overige hijsvoorzieningen bij type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2939
Luikstructuur aan grijper
t.b.v. opvangen vallende afbouwonderdelen
Vermogen luik
5,5 kW
Hijsogen aan grijper
4 x 6 ton
Hijskabels
Hijsframe t.b.v. afdekzeilen

Specificatie kranen
Hal 4
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Beiden op bovenste kraanbaan
Op onderste kraanbaan

Hijswerktuig
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Hijsvermogen
20 ton
Overspanning ligger
32.900 mm
Max. grijperverplaatsing vertikaal
10.500 mm
Max. (centrum)grijperverplaatsing over breedte hal 27.799 mm
Max. grijperverplaatsing over lengte hal
108.902 mm
Max. grijperhoogte
7.655 mm
Hijssnelheden
Vollast: 7 m/min met frequentieregeling
Deellast: 12 m/min met frequentieregeling
Katrijsnelheden
30 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden
Vollast: 53 m/min met frequentieregeling
Deellast: 65 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor
40,7 kW
Vermogen katrijmotoren
2 x 1,9 kW
Vermogen kraanrijmotoren
4 x 3,81 kW
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Specificatie kranen
Hal 4
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942

Beiden op bovenste kraanbaan
Op onderste kraanbaan

Hijswerktuig
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Hijsvermogen
2 x 4.000 kg per takel
Overspanning ligger
32.900 mm
Max. haakverplaatsing vertikaal
10.000 mm
Max. haakverplaatsing over breedte hal
30.582 mm
Max. haakverplaatsing over lengte hal
106.173 mm
Max. haakhoogte
10.428 mm
Min. afstand tussen haken
1.315 mm
Hijssnelheden
8 + 2 m/min
Katrijsnelheden
30 + 3 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden
80 + 8 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor
2 x 9,1 kW
Vermogen katrijmotoren
2 x 2,2 kW
Vermogen kraanrijmotoren
2 x 3,75 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Specificatie kranen
Hal 4
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
Hijswerktuig
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
Capaciteit
Overspanning
Max. kubelverplaatsing over breedte hal
Max. kubelverplaatsing over lengte hal
Hoogte opening kubel
Hoogte opening trechter onder kubel
Katrijsnelheden
Kraanrijsnelheden
Vermogen katrijmotoren
Vermogen kraanrijmotoren
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling

Beiden op bovenste kraanbaan
Op onderste kraanbaan

10 ton
32.500 mm
31.100 mm
106.000 mm
4.900 mm
4.600 mm
30 m/min met freqentieregeling
40 m/min met frequentieregeling
2 x 0,95 kW
2 x 3,81 kW

Specificatie kranen
Hal 4
Type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2941
Type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
Hijsvoorzieningen
Grijper bij type: Dubbelligger bovenloopkraan 10/2940
Grijper kan iQelementen hijsen met afmetingen:
Lengte: 5.340 - 5.640 - 5.940 - 6.240 - 6.540 mm
Breedte: opneem maat 2.955 mm, buitenmaat 3.080 mm
Hoogte: 2.100 - 3.000 - 3.400 mm
Buitenmaat grijpers
5.700 - 6.000 - 6.300 - 6.600 - 6.900 mm
Van 5.340 m¹ naar 6.540 m¹ in 30 seconden
Electronisch instellen afmetingen grijper
Van 6.540 m¹naar 5.340 m¹ in 40 seconden
Vermogen hydraulische installatie
7,5 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling
Overige hijsvoorzieningen bij type: Dubbelligger bovenloopkraan met elementengrijper 10/2940
Hijsogen aan grijper
4 x 5 ton
Hijskabels

Transporteurs
Kubel bij type: Dubbelligger met betonkubel 10/2942
4,5 m³ = 10.000 kg beton
Capaciteit

Specificatie kranen
Hal 5
Hijswerktuigen
Type: Enkelligger bovenloopkraan met dubbele kat 10/2943
Hijsvermogen
2 x 3.200 kg per takel
Overspanning ligger
32.950 mm
Max. haakverplaatsing vertikaal
10.000 mm
Max. haakverplaatsing over breedte hal
30.627 mm
Max. haakverplaatsing over lengte hal
41.940 mm
Max. haakhoogte
10.686 mm
Min. afstand tussen haken
1.315 mm
Hijssnelheden
8 + 2 m/min
Katrijsnelheden
30 + 3 m/min met frequentieregeling
Kraanrijsnelheden
80 + 8 m/min met frequentieregeling
Vermogen hijsmotor
2 x 9,1 kW
Vermogen katrijmotoren
2 x 2,2 kW
Vermogen kraanrijmotoren
2 x 3,75 kW
Loopkatten met takels zijn parallel te bedienen
Radiostuurbare bediening
Incl. frequentieregeling
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Bijlage 6: Toelichting kosten
Deze bijlage geeft inzicht in de bedragen die in tabel 3.2 van het afstudeerrapport zijn genoemd.
Zoals aangegeven worden de kosten opgedeeld in vaste kosten en variabele kosten. Onder de
vaste kosten vallen de afschrijvingskosten en de personeelskosten van het vaste personeel. De
variabele kosten zijn de personeelskosten van het ingehuurde personeel en de energiekosten die
gerelateerd zijn aan de productiegrootte.

6.1 Vaste kosten
6.1.1 Afschrijvingskosten
Om de afschrijvingskosten van de verschillende onderdelen te kunnen bepalen, moeten de
gemaakte kosten, de afschrijvingsperiode en de verwachtte productie en bekend zijn. In overleg
met iQwoning® zijn aannames gedaan en schattingen gemaakt waarop de afschrijvingskosten
gebaseerd zijn. In tabel 6.1 is de verwachtte productie iQwoningen weergegeven voor de
komende 20 jaar. De eerste vier jaar worden er 200 basis iQwoningen per jaar geproduceerd,
waarna de productie stijgt en er twee jaar lang 400 basis iQwoningen per jaar worden
geproduceerd. Vanaf het 7e tot en met het 13e jaar worden er 800 basis iQwoningen per jaar
geproduceerd, waarna de productie in de jaren erop ieder jaar met 100 basis iQwoningen
achteruit gaat. Na het twintigste jaar wordt er niets meer geproduceerd. Eventuele verkoop van
het pand wordt niet bij de afschrijving betrokken.
Tabel 6.1: Verwachtte productie iQwoningen

Mallen
De set mallen met een beukmaat van 5,3 m¹ kostte € 600.000,- en wordt afgeschreven over 1000
keer gebruikt. Wanneer alleen basis iQwoningen worden geproduceerd zijn de
afschrijvingskosten € 600,- per basis iQwoning.
Kantelbank
De kantelbank heeft om en nabij € 15.000,- gekost en wordt over een periode van 15 jaar
afgeschreven. Wanneer de verwachte productie wordt aangehouden zoals deze in tabel 6.1 is
gepresenteerd, worden in deze 15 jaar 8.500 basis iQwoningen geproduceerd. Dat brengt de
afschrijvingskosten op € 1,75 per basis iQwoning.
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Balancer
De Balancer heeft € 60.000,- gekost en wordt eveneens over een periode van 15 jaar
afgeschreven. Wanneer de verwachte productie wordt aangehouden zoals deze in tabel 6.1 is
gepresenteerd, worden in deze 15 jaar 8.500 basis iQwoningen geproduceerd. Dat brengt de
afschrijvingskosten op € 7,06 per basis iQwoning.
Kranen
De kosten van één kraan worden op € 100.000,- geschat. Er zijn in totaal zes kranen wat de
totale kosten van de kranen op € 600.000,- brengt. De kranen worden over een periode van 15
jaar afgeschreven. Wanneer de verwachte productie wordt aangehouden zoals deze in tabel 6.1
is gepresenteerd, worden in deze 15 jaar 8.500 basis iQwoningen geproduceerd. Dat brengt de
afschrijvingskosten op € 70,60 per basis iQwoning.
Betonmixer
De betonmixer heeft € 62.000 gekost en wordt over een periode van 15 jaar afgeschreven.
Wanneer de verwachte productie wordt aangehouden zoals deze in tabel 6.1 is gepresenteerd,
worden in deze 15 jaar 8.500 basis iQwoningen geproduceerd. Dat brengt de afschrijvingskosten
op € 7,30 per basis iQwoning.
iQfabriek
De iQfabriek heeft tot op heden € 10.000.000,- gekost, exclusief het materieel. De kosten voor
eerder genoemd materieel zijn in totaal € 797.000,-. Daarnaast zullen nog uitgaven van ongeveer
€ 1.500.000,- en € 1.800.000,- gedaan moeten worden om de verwarming aan te sluiten en de
betoncentrale te bouwen. Op dat moment is de iQfabriek zoals deze oorspronkelijk ontworpen
is. In de afschrijvingsperiode van 20 jaar wordt het bestaande materieel vervangen als het is
afgeschreven. Dat betekent dat er nog negen sets mallen, à € 600.000,-, worden aangeschaft om
de productie van 10.000 iQwoningen te halen. Daarnaast zullen de kantelbank, de betonmixer en
de kranen worden vernieuwd. De Balancer wordt niet vernieuwd, omdat deze niet meer wordt
gebruikt. De kosten van dit materieel zullen in totaal € 137.000,- zijn. De watervoorziening, de
betoncentrale en de negen sets mallen zullen in het 7e jaar worden aangeschaft en de
kantelbank, de kranen en de betonmixer in het 15e jaar. Tabel 6.2 geeft de totale uitgaven met
betrekking tot de iQfabriek weer. Te zien is dat de iQfabriek na 20 jaar afgerond € 18.914.000,heeft gekost. Hiervoor is een lening afgesloten met een rente van 5%. Dat brengt de totale kosten
op € 25.921.100,-. Deze kosten van de iQfabriek worden over een periode van 20 jaar
afgeschreven, waarin 10.000 basis iQwoningen geproduceerd. Dat brengt de afschrijving van de
iQfabriek op € 2.467,91 per basis iQwoning.
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Tabel 6.2: Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten, gebaseerd op schattingen en aannames, zijn in totaal € 2.592,11.
iQwoning® rekent op dit moment met een afschrijvingswaarde van € 2.700,- per basis
iQwoning. Vanwege de schattingen en aannames komt dit niet exact overeen met het berekende
bedrag.
6.1.2 Personeelskosten
De personeelskosten van de fabrieksmedewerkers die in vaste dienst zijn bij iQwoning zijn
ongeveer € 22,- tot € 25,- per uur. In de ontwerpfase zal een gemiddelde van € 23,50 per uur
worden aangehouden.
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6.2 Variabele kosten
6.2.1 Personeelskosten
De variabele personeelskosten zijn in tabel 6.3 weergegeven. De personeelskosten die per
persoon verschillen of niet exact kunnen worden bepaald, worden in tabel 6.3 aangegeven door
een ± teken.
Tabel 6.3: Variabele personeelskosten

6.2.2 Energiekosten
In tabel 6.4 zijn de variabele energiekosten weergegeven. Deze kosten bestaan uit het
dieselverbruik van de betonmixer en het elektriciteitsverbruik van de elektrische
transportwagen, de heftruck, de kantelbank, de mallen, de lasapparaten en de kranen. Ter
verduidelijking zijn in de tabel nummers aangegeven die verwijzen naar onderstaande
opmerkingen:
1. Het energieverbruik van de mixer is gebaseerd op het gebruik tijdens het project
‘Columbuskwartier’. Tijdens dat project werden iedere dag drie tot vier iQelementen
gestort, waarvoor de betonmixer drie tot vier keer naar HOCO-Beton beton rijdt om
beton te halen en tijdens het storten stationair draait. Gedurende dit project moest er
één keer in drie weken 260 liter rode diesel worden getankt. Dat betekent dat met de
inhoud van één tank 52 tot 53 iQelementen gestort kunnen worden. De prijs per liter is
afkomstig van (www.cumela.nl, 2012). Op deze site worden gegevens gepresenteerd
voor ondernemers in de infra- en landbouwindustrie. De gemiddelde brandstofprijs per
100 liter per maand was in maart 2012 € 114,14. Deze gemiddelde prijs is berekend aan
de hand van verschillende Nederlandse leveranciers van rode diesel.
2. De energie wordt afgenomen bij Enexis N.V.. De prijs per kWh is voor een
grootverbruiker bij Enexis varieert tussen €0,0062 en de € 0,03 per kWh. Omdat de
exacte kWh prijs die iQwoning® aan Enexis betaald niet bekend is, wordt het hoogste
tarief van € 0,03 per kWh aangehouden.
3. Het vermogen van de elektrische transportwagen is gebaseerd op het energieverbruik
dat in de specificaties van de transportwagen is weergegeven. Uit ervaring van de
fabrieksmedewerkers blijkt dat 2,5 uur duurt voordat de accu is opgeladen. Tijdens het
project ‘Columbuskwartier’ moest de accu één tot twee keer in de week worden
opgeladen. Omdat de elektrische transportwagen voor meerdere doeleinden wordt
gebruikt en af en toe stilstaat, kan het aantal keer opladen van de accu niet gekoppeld
worden aan het productietempo. Verwacht wordt dat wanneer de accu helemaal vol is,
de elektrische transportwagen minimaal acht uur kan rijden. Gezien de transportwagen
ook gedurende de dag stil staat, zal het opladen van de accu niet voor problemen zorgen
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wanneer het productietempo omhoog gaat. De accu zal dan hoogstens één keer per dag
worden opgeladen, dat kan in de nacht gebeuren.
Het vermogen van de elektrische vorkheftruck is gebaseerd op het energieverbruik dat
in de specificaties van de vorkheftruck is weergegeven. Uit ervaring van de
fabrieksmedewerkers blijkt dat 5,0 uur duurt voordat de accu is opgeladen. Tijdens het
project ‘Columbuskwartier’ moest de accu twee tot drie keer in de week worden
opgeladen. Omdat de heftruck voor meerdere doeleinden wordt gebruikt en af en toe stil
staat, kan het aantal keer opladen van de accu ook in dit geval niet worden gekoppeld
aan het productietempo. Aangezien de accu van de heftruck is gebouwd op een
werkduur van acht uur en de accu slijt (bouwjaar accu: 2005), wordt verwacht dat
wanneer het productietempo omhoog gaat en de heftruck continu in gebruik is, de accu
één keer per dag of vaker moet worden opgeladen. Er zal dan een nieuwe accu of tweede
heftruck moeten worden aangeschaft. Omdat het hefvermogen van de vorkheftruck te
laag is, wordt in de nabije toekomst al een tweede heftruck aangeschaft.
De gebruiksduur van de kantelbank is de duur van één keer kantelen. Dit gemiddelde is
gebaseerd op 17 metingen. De totale kosten drukken de energiekosten uit van één keer
kantelen. Het vermogen is afkomstig van een contactpersoon bij Hendriks precon BV.
De gebruiksduur van de mallen is de duur van één keer openen of sluiten van één mal.
Dit gemiddelde is gebaseerd op 16 metingen. De totale kosten drukken de energiekosten
van één keer openen of sluiten uit. De energie die het kost om de wand- en
bodemcilinders uitgedrukt te houden is niet meegenomen in de berekening. Het
vermogen is afkomstig van een contactpersoon bij Hendriks precon BV.
Om de duur van de kraanbewegingen te kunnen bepalen zijn per kraan minmaal 17
tijdmetingen gedaan, die zijn uitgedrukt in meter per seconde. De afstanden van de kat
en kraan die worden aangenomen, zijn de gemiddelde afstanden die tijdens de
tijdmetingen zijn afgelegd. Voor de hijsbeweging wordt de maximale afstand genomen
die de last kan afleggen in verticale richting. Hierbij moet worden opgemerkt dat de last
in sommige gevallen bij kraan 10/2938, 10/2941 en 10/2943 niet geheel omhoog gaat.
Bij het berekenen van de energiekosten is dit geen belemmering, gezien het
kostenoverzicht louter een globale indicatie moet geven van de verschillende
kostenposten en diens grootte ten opzichte van elkaar. De voor de tijden worden
gemiddelden (afkomstig uit de tijdmetingen) aangehouden. Voor kraan 10/2938,
10/2941 en 10/2943 wordt gerekend met de tijd die het kost om een last neer te leggen.
In sommige gevallen moet de last worden vastgebonden als de last nog in de kraan
hangt, dit wordt bij de berekening van de energiekosten niet meegenomen.
De tijd die het kost om het luik van kraan 10/2939 te sluiten is niet exact gemeten, maar
is ± 1 minuut en de tijd die het kost om de grijperpootjes uit te klappen is 2 seconden.
De kraan- en katrijsnelheden van de kubel op kraanbaan (10/2942) zijn niet gemeten,
daarom worden voor deze snelheden de snelheidsgaranties aangehouden die de
fabrikant aan het product heeft meegegeven. De afstand die wordt aangehouden is de
afstand van punt waar de kubel wordt gevuld (naast de set mallen aan de zuidwest kant)
tot aan het midden van de set mallen.
In figuur 6.1 is per kraan aangegeven welke handelingen onder een complete
hijsbeweging vallen. Ieder nummer vertegenwoordigt één handeling.
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Tabel 6.4: Variabel energieverbruik
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Figuur 6.1: Complete hijsbeweging per kraan
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Bijlage 7: Onderbouwing vaststellen scenario in iQproductieplanner
In deze bijlage wordt toegelicht hoe het scenario in de iQproductieplanner wordt vastgesteld.
Figuur 7.1 geeft de vijf scenario’s weer die kunnen voorkomen. Daarbij is A de startdatum van
project I, B de startdatum van project II, C de einddatum van project I en D de einddatum van
project II. Het scenario dat zich voordoet is afhankelijk van de ingevulde data die aan een project
zijn gekoppeld.

Figuur 7.1: Mogelijke scenario’s in de iQproductieplanner

Deze vier data worden in de iQproductieplanner ingevoegd op het eerste tabblad
‘productieplanner’. Op het tweede tabblad ‘vaststelling scenario’ komen deze ingevulde data
terug in de cellen D5, D9, H5 en H9. De default datum is de datum die wordt ingevuld indien er
geen project is. Deze is als controle cel nogmaals weergegeven in cel B13, zie figuur 7.2.

Figuur 7.2: Start- , eind- en default datum op het tabblad ‘vaststelling scenario’ in de iQproductieplanner

Nadat de data in de iQproductieplanner zijn ingevuld, wordt vastgesteld welk scenario zich heeft
voorgedaan. Door ALS- en EN-functies in te voeren in Excel in cel M5 tot en met M9, wordt
bepaald of scenario 1, 2, 3, 4 of 5 zich heeft voorgedaan.
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7.1 Scenario 1
Zoals in figuur 7.1 te zien is, is scenario 1 is van toepassing als de startdatum van project II (D9)
groter is dan de startdatum van project I (D5) én als de einddatum van project II (H9) groter is
dan de einddatum van project I (H5) én de start- en einddatum van project II (D9 en H9) groter
zijn dan de defaultdatum (B13). Indien de start- en einddatum van project II namelijk gelijk zijn
aan de default datum is er geen project II en heeft scenario 1 zich niet voorgedaan.
Check scenario 1 in cel M5 = IF(AND(D9>D5;H9>H5;D9>B13;H9>B13);1)
Indien de bovenstaande functie waar is, wordt een ‘1’ weergegeven in cel M5. De ‘1’ verwijst
naar scenario 1. De vergelijkingen in de overige cellen zijn dan automatisch fout, die scenario’s
hebben zich dan namelijk niet voorgedaan. In die cellen verschijnt de melding: ‘FALSE’. Zie
figuur 7.3.

Figuur 7.3: Weergave vaststellen scenario in cel M5 tot en met M9, op het tabblad ‘vaststelling scenario’
in de iQproductieplanner

7.2 Scenario 2
Scenario 2 is van toepassing als de startdatum van project II (D9) groter is dan de startdatum
van project I (D5) én als de einddatum van project I (H5) groter is dan de einddatum van project
II (H9), zie figuur 7.1.
Check scenario 2 in cel M6 = IF(AND(D9>D5;H5>H9);2)
Indien de bovenstaande functie waar is, wordt een ‘2’ weergegeven in cel M6. De ‘2’ verwijst
naar scenario 2. De vergelijkingen in de overige cellen zijn dan automatisch fout. In die cellen
verschijnt de melding: ‘FALSE’.
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7.3 Scenario 3
Scenario 3 is van toepassing als de startdatum van project I (D5) gelijk is aan de startdatum van
project II (D9) én als de einddatum van project I (H5) groter is dan de einddatum van project II
(H9), zie figuur 7.1.
Check scenario 3 in cel M7 = IF(AND(D5=D9;H5>H9);3)
Indien de bovenstaande functie waar is, wordt een ‘3’ weergegeven in cel M7. De ‘3’ verwijst
naar scenario 3. De vergelijkingen in de overige cellen zijn dan automatisch fout. In die cellen
verschijnt de melding: ‘FALSE’.

7.4 Scenario 4
Scenario 4 is van toepassing als de startdatum van project II (D9) groter is dan de startdatum
van project I (D5) én als de einddatum van project I (H5) gelijk is aan de einddatum van project
II (H9), zie figuur 7.1.
Check scenario 4 in cel M8 = IF(AND(D9>D5;H5=H9);4)
Indien de bovenstaande functie waar is, wordt een ‘4’ weergegeven in cel M8. De ‘4’ verwijst
naar scenario 4. De vergelijkingen in de overige cellen zijn dan automatisch fout. In die cellen
verschijnt de melding: ‘FALSE’.

7.5 Scenario 5
Scenario 5 is van toepassing als de startdatum van project II (D9) gelijk is aan de default datum
(B13) én als de einddatum van project II (H9) gelijk is aan de default datum (B13). De default
datum wordt namelijk ingevuld als er geen project is, zie figuur 7.1.
Check scenario 5 in cel M9 =IF(AND(D9=B13;H9=B13);5)
Indien de bovenstaande functie waar is, wordt een ‘5’ weergegeven in cel M9. De ‘5’ verwijst
naar scenario 5. De vergelijkingen in de overige cellen zijn dan automatisch fout. In die cellen
verschijnt de melding: ‘FALSE’.
In cel M5 tot en met M9 wordt het nummer van het scenario weergegeven indien het scenario
zich heeft voorgedaan. Anders verschijnt de tekst ‘FALSE’ in de cel. Cel M5 tot en met M9 wordt
opgeteld in cel M12. Deze cel geeft het nummer van het scenario weer dat zich heeft voorgedaan,
zie figuur 7.4.

Figuur 7.4: Weergave vastgestelde scenario in cel M5 tot en met M9, op het tabblad ‘vaststelling scenario’
in de iQproductieplanner
R. Hazen
Augustus 2012
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Bijlage 8: Onderbouwing bepaling productiedata in iQproductieplanner
In deze bijlage wordt toegelicht hoe de productiedata van project I, project II en de overlap van
beide projecten wordt bepaald.
Om de start- en einddata van project I, project II en de overlappende periode van project I en
project II te kunnen bepalen, is het van belang te weten wel scenario zich heeft voorgedaan.
Want, zoals figuur 8.1 weergeeft, zijn de begin- en einddata van project I, project II en de
overlappende periode van project I en project II per scenario verschillend. Bij scenario 1 is
bijvoorbeeld van A tot B het productietempo van toepassing dat bij de input van project I hoort
en bij scenario 2 is van A tot B én van D tot C het productietempo van toepassing dat bij de input
van project I hoort.

Figuur 8.1: Mogelijke scenario’s in de iQproductieplanner

Op het tweede tabblad ‘vaststellen scenario’ van de iQproductieplanner wordt het scenario
vastgesteld. De output wordt weergegeven in cel M12. Zie figuur 8.2.

Figuur 8.2: Vastgestelde scenario in cel M12 op tabblad ‘vaststellen scenario’ in de iQproductieplanner
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8.1 Data waartussen uitsluitend project I wordt geproduceerd
Zoals figuur 8.1 weergeeft, kan zich één periode voordoen waarin uitsluitend project 1m wordt
geproduceerd (scenario 1, 3, 4, 5) óf kunnen zich twee periodes voordoen waarin uitsluitend
project I wordt geproduceerd (scenario 2). In dat geval moeten er twee periodes worden
afgebakend door de ingevulde data.
8.1.1 Eerste startdatum
De eerste startdatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel I26, zie figuur 8.3. Als
scenario 1, 2, 4 of 5 zich heeft voorgedaan, dan wordt de startdatum van project I weergegeven
(D5) in cel I26. Als scenario 3 zich heeft voorgedaan wordt de einddatum van project II (H9)
weergegeven in cel I26. Zie figuur 8.4 voor de cellen van tabblad ‘vaststelling scenario’ waarin de
start- en einddata van de projecten zijn weergegeven.
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Eerste startdatum project I cel I26 = IF(OR('Vaststelling scenario'!M12=1;'Vaststelling
scenario'!M12=2;'Vaststelling scenario'!M12=4;'Vaststelling scenario'!M12=5);'Vaststelling
scenario'!D5;0)+IF(('Vaststelling scenario'!M12=3);'Vaststelling scenario'!H9;0)

Figuur 8.3: Weergave eerste startdatum project I in cel I26 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner

Figuur 8.4: Start- , eind- en default datum op het tabblad ‘vaststelling scenario’ in de iQproductieplanner
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8.1.2 Eerste einddatum
De eerste einddatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel K26, zie figuur 8.5. Als
scenario 1, 2 of 4 zich heeft voorgedaan, dan wordt de startdatum van project II weergegeven
(D9) in cel K26. Als scenario 3 of 5 zich heeft voorgedaan wordt de einddatum van project I (H5)
weergegeven in cel K26.
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Eerste einddatum project I cel K26 = IF(OR('Vaststelling scenario'!M12=1;'Vaststelling
scenario'!M12=2;'Vaststelling scenario'!M12=4);'Vaststelling scenario'!D9)+IF(OR('Vaststelling
scenario'!M12=3;'Vaststelling scenario'!M12=5);'Vaststelling scenario'!H5)

Figuur 8.5: Weergave eerste einddatum project I in cel K26 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner
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8.1.3 Tweede startdatum
De tweede startdatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel I28, zie figuur 8.6. Als
scenario 2 zich heeft voorgedaan, dan wordt de einddatum van project II weergegeven (H9) in
cel K26. Als scenario 2 zich niet heeft voorgedaan wordt de default datum weergegeven (B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Tweede startdatum cel I28 = IF('Vaststelling scenario'!M12=2;'Vaststelling
scenario'!H9;'Vaststelling scenario'!B13)

Figuur 8.6: Weergave tweede startdatum project I in cel I28 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner

8.1.4 Tweede einddatum
Tot slot wordt de tweede einddatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel K28,
zie figuur 8.7. Als scenario 2 zich heeft voorgedaan, dan wordt de einddatum van project I
weergegeven (H5) in cel K28. Indien scenario 2 zich niet heeft voorgedaan wordt de default
datum weergegeven (B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Tweede einddatum cel K28 = IF('Vaststelling scenario'!M12=2;'Vaststelling
scenario'!H5;'Vaststelling scenario'!B13)

Figuur 8.7: Weergave tweede einddatum project I in cel K28 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner
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8.2 Data waartussen uitsluitend project II wordt geproduceerd
8.2.1 Startdatum
De startdatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel P26, zie figuur 8.8. Als
scenario 1 zich heeft voorgedaan, dan wordt de einddatum van project I weergegeven (H5) in cel
P26. Indien scenario 1 zich niet heeft voorgedaan wordt de default datum weergegeven (B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Startdatum project II cel P26 = IF('Vaststelling scenario'!M12=1;'Vaststelling
scenario'!H5;'Vaststelling scenario'!B13)

Figuur 8.8: Weergave startdatum project II in cel P26 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner

8.2.2 Einddatum
De einddatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel R26, zie figuur 8.9. Als
scenario 1 zich heeft voorgedaan, dan wordt de einddatum van project II weergegeven (H9) in
cel R26. Indien scenario 1 zich niet heeft voorgedaan wordt de default datum weergegeven
(B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Einddatum project II cel R26 = IF('Vaststelling scenario'!M12=1;'Vaststelling
scenario'!H9;'Vaststelling scenario'!B13)

Figuur 8.9: Weergave einddatum project II in cel R26 op het tabblad ‘productieplanner’ in de
iQproductieplanner
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8.3 Data waartussen project I en project II gelijktijdig worden geproduceerd
8.3.1 Startdatum
De startdatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel I36, zie figuur 8.10. Als
scenario 1, 2, 3 of 4 zich heeft voorgedaan, dan wordt de startdatum van project II weergegeven
(D9) in cel I36. Indien scenario 1, 2, 3 of 4 zich niet heeft voorgedaan wordt de default datum
weergegeven (B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Startdatum overlap project I en project II cel I36 = IF(OR('Vaststelling scenario'!M12=1;
'Vaststelling scenario'!M12=2; 'Vaststelling scenario'!M12=3;'Vaststelling
scenario'!M12=4);'Vaststelling scenario'!D9;'Vaststelling scenario'!B13)

Figuur 8.10: Weergave startdatum overlap project I en project II in cel I36 op het tabblad
‘productieplanner’ in de iQproductieplanner

8.3.2 Einddatum
De einddatum wordt weergegeven in de iQproductieplanner in cel K36, zie figuur 8.11. Als
scenario 1 zich heeft voorgedaan, dan wordt de einddatum van project I weergegeven (H5). Als
scenario 2, 3 of 4 zich heeft voorgedaan wordt de einddatum van project II weergegeven (H9).
Indien scenario 5 zich heeft voorgedaan, wordt de default datum weergegeven (B13).
Dit wordt gedefinieerd door de volgende functie:
Einddatum overlap project I en project II cel K36 = IF('Vaststelling scenario'!M12=1;'Vaststelling
scenario'!H5)+IF(OR('Vaststelling scenario'!M12=2; 'Vaststelling scenario'!M12=3; 'Vaststelling
scenario'!M12=4;);'Vaststelling scenario'!H9)+IF('Vaststelling scenario'!M12=5;'Vaststelling
scenario'!B13)

Figuur 8.11: Weergave einddatum overlap project I en project II in cel K36 op het tabblad
‘productieplanner’ in de iQproductieplanner
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Bijlage 9: Aanvulling richtlijnen voor benodigde tijd per handeling
In de onderzoeksfase is van alle activiteiten van het productieproces een richtlijn opgesteld voor
de tijd die een activiteit duurt. Deze richtlijn is uitgedrukt per iQelement van de basis iQwoning.
Tijdens de onderzoeksfase is dit niet voor alle activiteiten gedaan. In deze bijlage wordt van
enkele activiteiten de tijdsduur van de handeling uiteengezet per iQelement.

9.1 Prepareren betonnen casco voor afbouw
Om de betonnen casco’s van hal 4 naar hal 2 te kunnen transporteren wordt gebruik gemaakt
van een elektrische transportwagen met aanhanger. In de onderzoeksfase is een gemiddelde
snelheid berekend van het rijden met de transportwagen met aanhanger zonder last en met last.
In de ontwerpfase is het niet wenselijk dat met variabele waardes wordt gewerkt, zoals snelheid
in m¹/sec. Daarom is in figuur 9.1 uiteengezet welke afstand de elektrische transportwagen
tijdens de metingen heeft afgelegd, zodat met deze waardes een gemiddelde tijdsduur kant
worden bepaald voor de activiteit ‘transporteren betonnen casco van hal 4 naar hal 2’.

Figuur 9.1: Richtlijn benodigde tijd ‘transporteren betonnen casco van hal 4 naar hal 2’

R. Hazen
Augustus 2012

45

46

Bijlagenbundel afstudeerrapport

9.2 Fijne afbouw
De activiteit ‘afmonteren elektra’ kon in de onderzoeksfase niet nader gespecificeerd worden,
waardoor alleen de tijdsduur voor het afmonteren van één basis iQwoning kon worden geschat.
Figuur 9.2 geeft een richtlijn voor de benodigde tijd voor het afmonteren van de elektra per
iQelement weer.

Figuur 9.2: Richtlijn benodigde tijd ‘afmonteren elektra’
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9.3 Afwerken iQelement
Ook het afwerken van het iQelement kon in de onderzoeksfase niet nader gespecificeerd
worden. De tijdsduur van de activiteiten ‘stuken naden en voegen’, ‘kitten naden en voegen’,
‘programmeren en monteren actoren’ en ‘bevestigen MV-kanaal aan iQelement’ wordt in figuur
9.3 tot en met 9.6 weergegeven per iQelement.

Figuur 9.3: Richtlijn benodigde tijd ‘stuken naden en voegen’
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Figuur 9.4: Richtlijn benodigde tijd ‘kitten naden en voegen’

Figuur 9.5: Richtlijn benodigde tijd ‘programmeren en monteren actoren’
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Figuur 9.6: Richtlijn benodigde tijd ‘bevestigen MV-kanaal aan iQelement’

9.4 Kraantijden
Naast de richtlijnen voor de benodigde tijd is in de onderzoeksfase de gemiddelde snelheid
bepaald van iedere kraan met last en zonder last. Tevens is rekening gehouden met het feit of
men de last alleen maar hoeft neer te leggen of dat de last vast moet worden gezet op het
moment dat de last nog in de kraan hangt. In de ontwerpfase is het niet wenselijk dat met
variabele waardes wordt gewerkt, zoals snelheid in m¹/sec. Om de duur van de
kraanbewegingen te kunnen bepalen is berekend wat de gemiddelde afgelegde afstand was
tijdens de metingen die in de onderzoeksfase zijn uitgevoerd. Aan de hand van deze gegevens is
de gemiddelde duur van een kraanbeweging vastgesteld, zie figuur 9.7 tot en met 9.10. Voor
kraan 10/2938 kon dit niet eenvoudig worden gedaan, omdat deze kraan ook wordt gebruikt
voor het lossen van vrachten. Voor het productieproces wordt kraan 10/2938 alleen gebruikt
om de HSB-elementen van kozijnen te voorzien. De maximale afstand die de kraan bij deze
handeling aflegt is 10,70 m¹. De gemiddelde snelheid en deze afstand bepalen samen de
benodigde tijd voor één hijsbeweging met kraan 10/2938, zie figuur 9.8.

Figuur 9.7: Richtlijn kraantijd 10/2938

De richtlijn voor de kraantijd van kraan 10/2939 is berekend door hijsbeweging, 1, 3, 5, 7, 9 en
11 bij elkaar op te tellen, zie figuur 9.8. In figuur 9.9 en 9.10 is de berekening van de gemiddelde
tijd van een hijsbeweging weergegeven.
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Figuur 9.8: Richtlijn kraantijd 10/2939

Figuur 9.9: Gemiddelde kraantijd horizontaal 10/2939
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Figuur 9.10: Gemiddelde kraantijd vertikaal 10/2939

De richtlijn voor de kraantijd van kraan 10/2940 is berekend door hijsbeweging, 1, 2, 4, 5, 6 en 8
bij elkaar op te tellen, zie figuur 9.11. In figuur 9.12 en 9.13 is de berekening van de gemiddelde
tijd van een hijsbeweging weergegeven.

Figuur 9.11: Richtlijn kraantijd 10/2940
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Figuur 9.12: Gemiddelde kraantijd horizontaal 10/2940
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Figuur 9.13: Gemiddelde kraantijd vertikaal 10/2940

De lasten die kraan 10/2941 moet hijsen worden altijd neergelegd. Er wordt daarom geen
rekening gehouden met het vastmaken van een last. In figuur 9.14 zijn de hijsbewegingen te
zien. De gemiddelde tijd voor het hijsen van een last, de last vervolgens neerleggen en afpikken
is weergegeven door nummer 3, 4 en 5. De gemiddelde tijd voor nummer 1, 2 en 6 is
weergegeven onder de hijsbeweging ‘zonder last’. De richtlijn voor de kraantijd van kraan
10/2941 is berekend door de gemiddelde tijd van hijsbeweging ‘last neerleggen’ en ‘zonder last’
bij elkaar op te tellen. In figuur 9.15 is de berekening van de gemiddelde tijd van de
R. Hazen
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hijsbewegingen weergegeven. In figuur 9.16 is de berekening van de gemiddelde tijd van de
kraanbeweging weergegeven tijdens het storten van de betonnen casco’s.

Figuur 9.14: Richtlijn kraantijd 10/2941

Figuur 9.15: Gemiddelde kraantijd 10/2941
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Figuur 9.16: Gemiddelde kraantijd 10/2941 tijdens het storten van de betonnen casco’s

De lasten die kraan 10/2943 moet hijsen worden neergelegd of vast gebonden. In figuur 9.17
zijn de hijsbewegingen te zien. De gemiddelde tijd voor het hijsen van een last, de last vervolgens
neerleggen, vastbinden en afpikken is weergegeven door nummer 3, 4, 5 en 6. De gemiddelde
tijd voor nummer 1, 2, 3, 7 en 8 is weergegeven onder de hijsbeweging ‘zonder last’. De richtlijn
voor de kraantijd van kraan 10/2943 is berekend door de gemiddelde tijd van hijsbeweging ‘last
neerleggen/vastbinden’ en ‘zonder last’ bij elkaar op te tellen. De gemiddelde hijstijd van de
hijsbeweging waarbij de last wordt neergelegd of vastgebonden is het gewogen gemiddelde van
beide hijsbewegingen, zie figuur 9.18. In figuur 9.19 is de berekening van de gemiddelde tijd van
de hijsbewegingen weergegeven.

Figuur 9.17: Richtlijn kraantijd 10/2943

Figuur 9.18: Richtlijn kraantijd 10/2943 voor hijsbeweging ‘last neerleggen’ en ‘last vastbinden’
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Figuur 9.19: Gemiddelde kraantijd 10/2943
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Bijlage 10: Richtlijn benodigde tijd activiteiten 6,3 m¹ iQelementen
De gemeten tijden die zijn weergegeven in de bundel met activiteitenbladen hebben alleen
betrekking op iQelementen met een beukmaat van 5,4 m¹. Wanneer er iQelementen worden
geproduceerd met een beukmaat van 6,3 m¹, duren sommige activiteiten langer. Het V1
iQelement met een beukmaat van 6,3 m¹ heeft bijvoorbeeld een grotere badkamer dan het V1
iQelement met een beukmaat van 5,4 m¹. Het betegelen van een badkamer duurt dan
vanzelfsprekend langer bij een iQelement met een beukmaat van 6,3 m¹. Om een juiste richtlijn
voor de tijdsduur van de handelingen te geven voor beide type iQelementen, zijn de
meetresultaten omgezet.
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Bijlage 11: Richtlijn tijden assembleren wapening nieuw ontwerp
De handelingen die worden uitgevoerd tijdens het assembleren van de wapeningskorven zijn
herzien. De wapeningskorven werden tijdens het uitvoeren van de tijdmetingen samengesteld
aan de hand van een constructief ontwerp dat gedurende het project werd herzien. De
wapeningskorven worden in de nabije toekomst volgens een nieuw constructief ontwerp
geassembleerd. De handelingen bij het assembleren van de wapeningskorven volgens het
nieuwe constructieve ontwerp zijn:
• Het lassen van de wapeningsribben
• Het buigen van de netten
• Het samenstellen van de plafond- en vloernetten
• Het monteren van de vloerverwarmingsleiding
• Het samenstellen van de wapeningskorf.
De veranderingen per handeling toegelicht.

11.1 Lassen wapeningsribben
Bij het lassen van de wapeningsribben worden de handelingen uitgevoerd zoals in de
activiteitenbundel is omschreven. Omdat het aantal beugels op de ribben verschilt ten opzichte
van het eerste constructieve ontwerp, is een nieuwe richtlijn opgesteld voor de benodigde tijd
per wapeningskorf, zie figuur 11.1. De ribben wegen niet meer dan 23,0 kg en mogen dus door
één medewerker worden getild (www.arboportaal.nl). Een bundel wapeningsribben moet met
behulp van de kraan worden verplaatst.

Figuur 11.1: Richtlijn tijdsduur lassen wapeningsribben nieuw constructief ontwerp
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11.2 Buigen van de wapeningsnetten
Het buigen van de wapeningsnetten is een extra handeling die voor het assembleren van de
wapeningskorven uitgevoerd moet worden. Het buigen van de wapeningsnetten gebeurd met
behulp van de buigbank. Per korf worden twee wapeningsnetten gebogen die gedurende het
buigen van het net in de kraan hangen. Dit duurt per net 7,5 minuten.

11.3 Samenstellen van de wapeningsnetten
De plafond- en vloerwapeningsnetten worden samengesteld uit één middennet, meerdere
zijnetten en bijleg wapening aan de korte zijden van het wapeningsnet. Het samenstellen van
één wapeningsnet duurt ongeveer anderhalf uur volgens de lassers in de iQfabriek (vernomen
op 14-06-2012). Het aantal kraanhandelingen wordt daarbij beperkt tot twee handeling: het
transporteren van het zijwapeningsnet van de opslagplaats naar de lastafel het transporteren
van het geassembleerde wapeningsnet van de lastafel naar de verwerkingsplaats.

11.4 Monteren van de vloerverwarmingsleiding
Het monteren van de vloerverwarmingsleiding op het vloerwapeningsnet is onveranderd
gebleven.

11.5 Samenstellen van de wapeningskorven
Het samenstellen van de wapeningskorven volgens het nieuwe ontwerp bevat minder
handelingen dan bij het eerste ontwerp. Er zijn zes kraanhandelingen nodig om één vloernet,
één plafondnet en vier wandnetten tegen de houten mal te plaatsen. De bijlegwapening is
beperkt tot 12 staven. Het samenstellen van één wapeningskorf duurt 210 minuten exclusief de
kraantijd volgens de lassers in de iQfabriek (vernomen op 14-06-2012).

R. Hazen
Augustus 2012

Bijlage 12: Tekening 003

Bijlage 12: Tekening 003

R. Hazen
Augustus 2012

63

64

Bijlagenbundel afstudeerrapport

R. Hazen
Augustus 2012

Bijlage 13: Een overzicht van de activiteiten per type iQelement
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instortvoorzieningen
op wapeningskorf

Monteren
vloerverwarmingsleiding

2.11

Transporteren
vloernet naar
houten mallen

2.13
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2.21

Oliën mal

2.25

Aanbrengen
magneten in
instortvoorzieningen
en afstandhouders

Schoonmaken
kubel

2.36

Prepareren mal
voor opening

2.38
Hydraulisch
openen mal

Uitdrukken
uitdrukcilinders
binnenkant mal

2.37

2.28
Aanbrengen doorgevoerde sparingen
en positioneren
instortvoorzieningen

2.27

2.35

Afwerken
stortrand

Inhijsen
wapeningskorf

2.26

2.39
Intrekken
uitdrukcilinders
binnenzijde mal

Beton halen

2.30

Sluiten mal

2.29

Opdrukken
betonnen casco

2.40

Vullen kubel

2.31

Betonnen casco
uit mal hijsen

2.41

Transporteren
volle kubel

2.32

Transporteren
betonnen casco

2.42

Legen kubel

2.33

Verwijderen
sparingen en
instortvoorzieningen

2.44

Bijwerken
betonnen casco

2.43

Transport lege
kubel

2.34

Verwijderen
sparingen en
instortvoorzieningen

2.44

Bijwerken
betonnen casco

2.43

2.45

Monteren
leidingen onder
betonnen casco

2.45

Monteren
leidingen onder
betonnen casco

iQelement B2, V2, B3 en V3

Verwijderen
sparingen en
instortvoorzieningen

2.44

Bijwerken
betonnen casco

2.43

iQelement B1 en iQelement V1

Transporteren
betonnen casco

2.46

Transporteren
betonnen casco

2.46

Kantelen
betonnen casco

2.47

Kantelen
betonnen casco

2.47

Aanbrengen
afdekdopjes en/
of kruipluik

2.48

Aanbrengen
afdekdopjes en/
of kruipluik

2.48

2.50
iQelement van hal
4 naar hal 2
transporteren

iQelement op
elektrische
transportwagen
plaatsen

iQelement van hal
4 naar hal 2
transporteren

iQelement op
elektrische
transportwagen
plaatsen

2.49

2.50

2.49

Transporteren
betonnen casco

2.51

Transporteren
betonnen casco

2.51

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

iQelement V1

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

iQelement B1

Monteren
kozijnen in HSBelement

2.57

Monteren
hoekstaaltjes

2.56

Stellen trap

2.54

Monteren
kozijnen in HSBelement

2.57

Monteren
hoekstaaltjes

2.56

Stellen trap

2.54

Plaatsen HSBelement

2.58

Monteren trap

2.55

Plaatsen HSBelement

2.58

Monteren trap

2.55

Wandelement op
maat zagen en
sleuven frezen in
wandelement

2.60

Monteren HSBelement

2.59

Wandelement op
maat zagen en
sleuven frezen in
wandelement

2.60

Monteren HSBelement

2.59

Monteren
binnenwand

2.61

Monteren
binnenwand

2.61

Monteren
inbouwreservoir

2.62

Monteren
inbouwreservoir

2.62

Monteren
binnenwand

2.63

Monteren
binnenwand

2.63

Transporteren
iQelement

2.64

Transporteren
iQelement

2.64

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

iQelement B3

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

iQelement B2 en iQelement V2

Monteren
kozijnen in HSBelement

2.57

Monteren
hoekstaaltjes

2.56

Stellen trap

2.54

Monteren
kozijnen in HSBelement

2.57

Monteren
hoekstaaltjes

2.56

Stellen trap

2.54

Plaatsen HSBelement

2.58

Monteren trap

2.55

Plaatsen HSBelement

2.58

Monteren trap

2.55

Wandelement op
maat zagen en
sleuven frezen in
wandelement

2.60

Monteren HSBelement

2.59

Wandelement op
maat zagen en
sleuven frezen in
wandelement

2.60

Monteren HSBelement

2.59

Monteren
binnenwand

2.61

Monteren
binnenwand

2.61

Monteren
inbouwreservoir

2.62

Monteren
inbouwreservoir

2.62

Monteren
binnenwand

2.63

Monteren
binnenwand

2.63

Transporteren
iQelement

2.64

Transporteren
iQelement

2.64

Doorvoeren
elektra

2.53

Bijwerken
betonnen casco

2.52

iQelement V3

Monteren
kozijnen in HSBelement

2.57

Monteren
hoekstaaltjes

2.56

Stellen trap

2.54

Plaatsen HSBelement

2.58

Monteren trap

2.55

Wandelement op
maat zagen en
sleuven frezen in
wandelement

2.60

Monteren HSBelement

2.59

Monteren
binnenwand

2.61
Monteren
inbouwreservoir

2.62
Monteren
binnenwand

2.63

Transporteren
iQelement

2.64

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement B1

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement B2

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement B3

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement V1

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement V2

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Transporteren
iQelement

2.64

iQelement V3

Afmonteren
elektra

2.72

Monteren
meterkastrug

2.68

Monteren
vensterbank

2.67

Bevestigen MVkanaal aan
iQelement

2.65

Stuken naden en
voegen

2.73

Verlengen
standleiding

2.69

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren
verdeler

2.78

Bewerken
wanden t.b.v.
tegelwerk

2.76

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
groepenkast

2.70

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Monteren
douchebak

2.77

Monteren
meterkastdeur

2.71

2.81
Voegen
badkamer, toilet,
keuken

2.80
Betegelen
badkamer, toilet,
keuken

Transporteren
iQelement

2.82

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Transporteren
iQelement

2.82

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
meterkastdeur

2.71

Monteren
vensterbank

2.67

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren keuken

2.85

Programeren
actoren

2.88

Transporteren
iQelement

Monteren actoren

2.89

Kitten naden en
voegen

Monteren sanitair

2.86

2.87

2.84

Aanbrengen
deuren

2.83

iQelement B1

Laden oplegger

2.90
Vastsjorren
iQelement

2.91

Aanbrengen
transportzeilen

2.92

Vastbinden
transportzeilen

2.93

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Transporteren
iQelement

2.82

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
meterkastdeur

2.71

Monteren
vensterbank

2.67

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren keuken

2.85

Programeren
actoren

2.88

Transporteren
iQelement

Monteren actoren

2.89

Kitten naden en
voegen

Monteren sanitair

2.86

2.87

2.84

Aanbrengen
deuren

2.83

iQelement V1

Laden oplegger

2.90
Vastsjorren
iQelement

2.91

Aanbrengen
transportzeilen

2.92

Vastbinden
transportzeilen

2.93

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Transporteren
iQelement

2.82

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
meterkastdeur

2.71

Monteren
vensterbank

2.67

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren keuken

2.85

Programeren
actoren

2.88

Transporteren
iQelement

Monteren actoren

2.89

Kitten naden en
voegen

Monteren sanitair

2.86

2.87

2.84

Aanbrengen
deuren

2.83

iQelement B2 en iQelement V2

Laden oplegger

2.90
Vastsjorren
iQelement

2.91

Aanbrengen
transportzeilen

2.92

Vastbinden
transportzeilen

2.93

Aanbrengen
trapbetimmering

2.79

Transporteren
iQelement

2.82

Monteren
binnendeurkozijn

2.75

Monteren
convectoren

2.74

Monteren
meterkastdeur

2.71

Monteren
vensterbank

2.67

Monteren
zoldervloer

2.66

Monteren keuken

2.85

Programeren
actoren

2.88

Transporteren
iQelement

Monteren actoren

2.89

Kitten naden en
voegen

Monteren sanitair

2.86

2.87

2.84

Aanbrengen
deuren

2.83

iQelement B3 en iQelement V3

Laden oplegger

2.90
Vastsjorren
iQelement

2.91

Aanbrengen
transportzeilen

2.92

Vastbinden
transportzeilen

2.93
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In het bijgevoegde MS-Project bestand zijn alle activiteiten per dag, per type iQelement, per
beukmaat weergegeven. Uit het MS-Project bestand kunnen veel verschillende soorten output
worden gegenereerd. De output die nuttig is voor de productie van iQelementen is de
teamplanner en diverse rapporten. Eerst wordt toegelicht hoe aanpassingen in het bestand
kunnen worden gedaan. Daarna wordt toegelicht hoe de teamplanner en de rapporten
gegenereerd kunnen worden.

14.1 Aanpassingen
De standaard ‘view’ is een Gantt-grafiek. Een Gantt-grafiek is een manier om een planning
grafisch weer te geven waarbij op de verticale as van de grafiek de taken staan die het
productieproces vertegenwoordigen en op de horizontale as de tijd is weergegeven. Per taak
wordt met behulp van een staafdiagram de tijd weergegeven die nodig is voor het voltooien van
de taak. In een Gantt-grafiek worden relaties tussen taken met lijnen tussen de staven
weergegeven. Zoals te zien is in figuur 14.1 is de eerste kolom de kolom met taaknummers, de
tweede kolom de omschrijving van de taak, de derde kolom de omschrijving van het type
iQelement, de vierde kolom de duur van de taak, de vijfde en zesde kolom de start en einddatum
van de taak, de zevende kolom de opvolgende taak, de achtste kolom het productiemiddel dat de
taak uitvoert (arbeid of materieel) en de negende kolom de kosten van het uitvoeren van de
taak. Een taak toevoegen of veranderen werkt net als in Microsoft Excel (met uitzondering van
de kosten): klik op een rij en voeg met de rechter muisknop een taak in of ga op een lege cel
staan en vul de gewenste gegevens in. Meerdere opvolgers of productiemiddelen worden
gescheiden door een. Een nieuwe taak is altijd ‘manually scheduled’. Dat betekent dat een
nieuwe taak handmatig moet worden bijgesteld. Door op links van de taaknummers op de
blauwe punaise te klikken kan de taak naar ‘auto scheduled’ worden gezet. MS-Project verplaatst
de taak dan automatisch als er een opvolgende of voorgaande taak aan wordt gekoppeld.

Figuur 14.1: Standaard view in MS-Project
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De kosten worden beheerd onder het tabblad ‘resource’ onder het kopje ‘Assign resource’, zie
figuur 14.2.

Figuur 14.2: Productiemiddelen en kosten database.

Een dubbele klik op een productiemiddel opent de ‘resource information’, zie figuur 14.3.
Waarin onder het tweede tabblad de kosten toegevoegd kunnen worden. Een nieuw
productiemiddel aanmaken kan door op een lege rij te klikken en de naam van het
productiemiddel te typen. Wanneer een productiemiddel in de Gantt-grafiek wordt toegekend
aan een taak, worden de kosten automatisch berekend. Er kunnen vaste en variabele kosten
worden ingevoerd. De kosten die in het MS-Project bestand zijn ingevoerd zijn afkomstig uit
hoofdstuk 5.

Figuur 14.3: Aanpassen productiemiddelen en kosten

De schaal van de Gantt-grafiek kan worden aangepast door met de muis het balkje op de
kalenderschaal groter op kleiner te maken, zie figuur 14.4.

Figuur 14.4: Aanpassen schaal Gantt-grafiek
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Overige nuttige opties zijn het filteren van taken, productiemiddelen of datums en het opmaken
van de tekst. Dit werkt hetzelfde als in Microsoft Excel.
Een taak kan een samenvatting zijn van meerdere taken. Van een bestaande taak
samenvattingstaak maken, kan door de onderliggende taken met de groene pijl onder het
tabblad ‘Task’ naar voren te schuiven. Een nieuwe samenvatting taak aanmaken kan door
‘summary’ aan te klikken onder het tabblad ‘Task’.

14.2 Teamplanner
De teamplanner laat een overzicht van (enkele) productiemiddelen zien, hierbij wordt
aangegeven welk activiteit aan welk productiemiddel is toegekend. Als een productiemiddel
overallocated is, wordt de activiteit rood en worden meerdere rijen met activiteiten zichtbaar.
Ga naar het tabblad ‘resource’ (productiemiddel) en klik onder het kopje ‘view’ de teamplanner
aan, figuur 14.5. De teamplanner wordt getoond. Door met de rechter muisknop op de taak te
klikken kunnen enkele aanpassingen worden gedaan. Ook hier kan de schaal van de
teamplanner veranderd worden en kunnen productiemiddelen worden gefilterd. Onder het
tabblad ‘Task’ kan weer worden teruggegaan naar de Gantt-chart view.

Figuur 14.5: Via het tabblad ‘resource’ naar de teamplanner

14.3 Rapporten
Uit een MS-Project bestand kunnen veel verschillende rapporten worden gegenereerd. Onder
het tabblad ‘Project’ staat het kopje ‘Visual reports’, zie figuur 14.6. Het venster opent en het
gewenste rapport kan worden aangeklikt. Daarnaast kan het niveau van de data kan worden
geselecteerd. Door op ‘view’ te klikken wordt het geselecteerde rapport geopend. Nuttige
rapporten zijn ‘werk samenvattingen’ en ‘kosten samenvattingen’. De beschikbaarheid van
productiemiddelen in cijfers wordt gegenereerd uit een ‘werk samenvatting’ in Microsoft Excel.
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Figuur 14.6: Visual reports

Bij het genereren van een rapport in Excel wordt een bestand met twee tabbladen geopend. Het
eerste tabblad is een grafische weergave en het tweede tabblad een weergave in tabel vorm. Ook
hier kan gefilterd worden op productiemiddelen.
Tot slot kunnen onder het tabblad ‘Task’ in het submenu van de Gantt-chart meer views worden
geselecteerd, zie figuur 14.7.
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Figuur 14.7: Overige views
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