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Sa menvatti n9
Een overbezette torenkraan op een bouwplaats van gastbedrijf Heijmans Woningbouw was
de aanleiding voor dit afstudeerproject. De bezettingsproblemen zijn het gevolg van een
tekort aan transportcapaciteit op de bouwplaats. In de probleemanalyse is geconcludeerd
dat het tekort aan transportcapaciteit voortkomt uit een onbetrouwbare afstemming tussen
de vraag naar en het aanbod aan torenkraancapaciteit. De vaststelling van de benodigde
kraantijd heeft onnauwkeurig plaatsgevonden, waardoor de bepaling van de benodigde
torenkraancapaciteit niet betrouwbaar was, met de hoge torenkraanbezetting als effect.
De bepaling van de kraantijd levert niet alleen bij Heijmans Woningbouw problemen op.
Tijdens de probleemanalyse is geconstateerd dat ' de wereld' van de kraantijdbepaling erg
divers en diffuus is. Het frappante in Bouwend Nederland is dat men precies weet wat een
torenkraan kost, maar weinig inzicht heeft in wat een torenkraan opbrengt.
Het onjuist vaststellen van de benodigde kraantijd kan resulteren in een groot aantal
nadelige gevolgen . Dit doordat de productie op de bouwplaats tegenwoordig erg
'kraanafhankelijk' is en alternatieven voor het opvangen van het tekort aan kraancapaciteit
erg kostbaar zijn . Deze problematiek heeft geresulteerd in het formuleren van een
doelstelling. Deze luidt: "Het ontwikkelen van een model om kraan tijd te bepalen."
Om
1.
2.
3.

deze doelstelling te bereiken zijn een aantal taken verricht. Namelijk:
Het kwalificeren van kraantijd .
Het kwantificeren van kraantijd.
Het ontwerpen van een model om kraantijd te kunnen bepalen .

Bij de beantwoording van de eerste taak staat de ontworpen kraantijdkolom centraal. Deze
kraantijdkolom geeft de opbouw van kraantijd weer en is opgebouwd uit de
kraanhandeling, afstemming en onbezette tijd. De variabelen die deze 'deelkraantijden'
vormen en beïnvloeden zijn vergaard door middel van literatuuronderzoek, interviewen,
het voeren van gesprekken en observaties op de bouwplaats.
Na het uitvoeren van afbakeningen op de variabelen in de kraantijdkolom , op basis van de
aspecten werktempo, ervaring en incidentele invloed of frequentie, zijn een aantal
variabelen overgebleven die onderwerp van vervolgonderzoek zijn . Deze variabelen zijn in
de tweede taak gekwantificeerd. Dit is gebeurd door de variabelen uit te drukken in
tijdseenheden of hiervoor hulpmiddelen te ontwikkelen. Deze kwantificering heeft
plaatsgevonden door observaties op de bouwplaats, het uitvoeren van literatuuronderzoek,
interviewen en het voeren van gesprekken.
Na de ontwikkeling van de kraantijdkolom en de kwantificering hiervan, is een model
ontwikkeld om deze kennis te operationaliseren.
Dit model bestaat uit een computerprogramma dat de naam Model Kraantijdbepaling
draagt. Doel van dit programma is om kraantijd te kunnen bepalen met hieraan ten
grondslag een eenduidige normstructuur. Het model maakt een projectspecifieke
berekening van kraantijd mogelijk en de uitkomst kan dienen als toetsingskader voor de
afstemming tussen de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit. De
werkvoorbereiding en het bedrijfsbureau kunnen het model gebruiken tijdens de
aanbestedingsfase of later in het proces. Op basis van bestek en tekeningen,
projectinformatie en torenkraangegevens kan op een gedetailleerde manier een
nauwkeurige uitkomst worden gegenereerd, kraantijd.
Het programma is getoetst door de toekomstige gebruikers, een werkvoorbereider en een
medewerker van het bedrijfsbureau. Daarnaast is de uitkomst van het model getoetst,
door de werkelijke tijdsduur van meer dan veertig kraancycl i op een bouwplaats te
vergelijken met dezelfde kraancycli, ingevoerd in het Model Kraantijdbepaling . Het verschil
tussen de gecalculeerde kraantijd met behulp van het Model Kraantijdbepaling wijkt
minder dan 1% af ten opzichte van de werkelijke tijdsduur van de kraancycli op de
bouwplaats. Op basis van de reacties van de gebruikers en de toetsing aan de hand van
het toetsproject wordt aangenomen dat de doelstelling is bereikt, waarmee de
problematiek van de huidige kraantijdbepaling kan worden opgelost .
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Inleiding

1. Inleiding
Gefrustreerd bouwplaatspersoneel, vertraging van de productie en de onvoorziene inzet
van extra transportmiddelen is slechts een greep uit de gevolgen van de geconstateerde
problematiek. Deze problematiek bestond uit de overbezetting van de torenkraan op een
bouwplaats van Heijmans Woningbouw. De overbezetting heeft negatieve gevolgen voor
het financiële resultaat van het bouwproject en komt voort uit een onjuiste vaststelling van
de benodigde kraantijd. De bepaling van de kraantijd, die benodigd is om een bouwproject
van voldoende transportcapaciteit te voorzien, levert in de praktijk problemen op en staat
in Nederland nog in de kinderschoenen. De gevolgen van een onjuiste bepaling hiervan zijn
ingrijpend, doordat de torenkraan over het algemeen het duurste stuk materieel op de
bouwplaats is. Daarnaast wordt de kraanmachinist de regisseur van de bouwplaats
genoemd, waardoor de productie op de bouwplaats in de hedendaagse bouwnijverheid valt
of staat met het beschikbaar hebben van voldoende kraancapaciteit. Het is daarom voor de
aannemer van groot belang om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
benodigde kraantijd voor een bouwproject. Op basis van deze tijd kunnen de vraag naar
en het aanbod aan torenkraancapaciteit op elkaar worden afgestemd, om zo de gewenste
torenkraaninzet vast te stellen. Hiernaast vormt een betrouwbare kraantijd een
sturingsmiddel om de transportstromen op de bouwplaats te plannen en te beheersen.
Het doel van dit afstudeerproject bedraagt dan ook om een nauwkeurige en betrouwbare
kraantijd te kunnen bepalen voor de productie op de bouwplaats. Om dit doel te bereiken
zijn allereerst de manco's van de bestaande methoden voor kraantijdbepaling onderzocht
en op basis hiervan zijn drie taken geformuleerd.
Door het uitvoeren van literatuuronderzoek, het afnemen van interviews, observaties en
door het voeren van gesprekken is een beeld gecreëerd van de opbouwen inhoud van
kraantijd
van
de
torenkraan.
Deze
inhoud
is
op
basis
van
dezelfde
dataverzamelingsmethoden gekwantificeerd. De bundeling van deze informatie heeft
geresulteerd in een programma waarmee kraantijd gedetailleerd en nauwkeurig kan
worden berekend.
In dit afstudeerrapport wordt de analyse van de problematiek, het onderzoek en het
ontwerp van de eindoplossing beschreven. Het beschrijft het gehele traject vanaf de
aanleiding tot de toetsing van het eindresultaat.
Hoofdstuk 2 vormt de probleemanalyse en beschrijft de problematiek van de
kraantijdbepaling binnen het gastbedrijf en bij andere organisaties. In dit hoofdstuk
worden de oorzaken van de problematiek blootgelegd, op basis waarvan hoofdstuk 3
invulling is gegeven. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de aanpak van het
onderzoek met de te verrichten taken en het programma van eisen.
Kraantijd wordt gekwalificeerd in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt de opbouwen inhoud
van kraantijd beschreven en de ontworpen kraantijdkolom toegelicht. De kraantijdkolom is
een normstructuur waarin kraantijd wordt vormgegeven. Het tweede gedeelte van het
onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5 en bestaat uit de kwantificering van de
kraantijdkolom. In dit hoofdstuk worden de onderdelen uit de normstructuur in tijd
uitgedrukt of worden hiervoor hulpmiddelen ontwikkeld.
Hoofdstuk 6 toont de ontwikkeling en het eindresultaat van het Model Kraantijdbepaling.
Dit model is tot stand gekomen door een bundeling van de informatie uit hoofdstuk 4 en 5
en maakt het mogelijk daadwerkelijk kraantijd te kunnen berekenen. Tevens is in dit
hoofdstuk een toetsing van dit model opgenomen.
De conclusies en aanbevelingen worden uiteengezet in hoofdstuk 7. De aanbevelingen zijn
tweeledig van aard. Zo zijn er aanbevelingen opgenomen ter perfectionering van het Model
Kraantijdbepaling, evenals aanbevelingen met betrekking tot nader onderzoek van
kraantijd gerelateerde onderwerpen.
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2. Huidige kraantijdproblematiek
2.1. Hoge torenkraanbezetting
Aanleiding voor het afstudeeronderwerp was de constatering van problemen op een
bouwplaats van Heijmans Woningbouw, Intermezzo te Tilburg. Dit waren problemen als
gevolg van een overbezetting! van de torenkraan. Deze overbezetting heeft negatieve
gevolgen voor het financiële resultaat van het bouwproject.
De belangrijkste gevolgen van de overbezetting, die het financiële resultaat negatief
kunnen beïnvloeden, zijn:
Vertraging van de productie op de bouwplaats.
Een niet voorziene inzet van een betonpomp. De torenkraan is te druk bezet om met
de kraankubel te storten.
Niet voorziene inzet van mobiele kranen. Doordat de torenkraan te druk bezet is,
moeten mobiele kranen worden ingezet om de productie niet te laten stagneren .
Wachtende toeleveranciers doordat de lading van de vrachtwagens niet meteen door
de torenkraan gelost kan worden . Hierdoor ontstaat de kans op verrekening van
wachtgelden .
Het maken van overuren door de torenkraanmachinist en het bouwplaatspersoneel.
Overbelasting van de torenkraanmachinist, doordat in de pauzes wordt doorgewerkt en
niet de rust wordt genomen die conform de CAO bepaald is. Dit kan invloed uitoefenen
op onveilige situaties op de bouwplaats.
Hinder door bouwafval, als gevolg van het niet tijdig legen van de
kraanafvalcontainers. De prioriteit van de verdeling van de kraanbezetting ligt namelijk
altijd op het maken van productie.
Frustratie van het bouwplaatspersoneel en onderaannemers, doordat ze de torenkraan
niet tot hun beschikking krijgen. Hierdoor kunnen deze mensen niet efficiënt werken,
staan vaak te wachten, wat gecompenseerd moet worden door het maken van
overuren.
Frustratie van het uitvoerend personeel, doordat de geplande cyclustijden niet worden
behaald. Dit doordat de torenkraan de geplande productie niet kan bewerkstelligen in
het vooraf vastgestelde tijdsbestek.
Het moge duidelijk zijn dat de overbezetting van de torenkraan negatieve invloeden
uitoefent op het uitvoeringsproces. Het scala aan gevolgen is groot en vertaalt zich in alle
gevallen in een onvoorziene toename van tijd en kosten, waardoor de overbezetting als
problematiek kan worden aangemerkt .
De hoge torenkraanbezetting komt voort uit een tekort aan transportcapaciteit op de
bouwplaats. Er moeten immers alternatieve transportmiddelen worden ingezet en overuren
worden gemaakt om de productie op de bouwplaats niet te laten stagneren.
Om de oorzaak van het tekort aan transportcapaciteit te achterhalen is kennis ten aanzien
van de bepaling hiervan onontbeerlijk. Dit zal in de volgende paragraaf worden toegelicht.

I Bezetting kan worden uitgedrukt in een bezettingsgraad. De bezettingsgraad wordt omschreven als:
de gebruikte capaciteit in verhouding tot de beschikbare capaciteit. [SBR, 1989, p.58].
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2.2. Transportcapaciteit
Transportcapaciteit is het vermogen om te transporteren en kan worden vastgesteld door
de vraag naar transportcapaciteit en het aanbod aan transportcapaciteit op elkaar af te
stemmen, zoals is weergegeven figuur 1. In de vorige paragraaf is geconstateerd dat de
overbezetting van de torenkraan voortkomt uit een tekort aan transportcapaciteit op de
bouwplaats. In deze paragraaf zullen daarom de drie facetten worden besproken die
noodzakelijk zijn om transportcapaciteit te kunnen bepalen: vraag, aanbod en afstemming.

TRANSPORTCAPACITEIT
Het vermogen om te transporteren.
L

VRAAG

-"

.,.-

-,-

AANBOD

De behoefte om goederen in
horizontale en verticale richting te
transporteren.

L

-"

.,.-

-,-

.....

.....

De inzet van transportmiddelen en/of
arbeid waarmee de behoefte naar
transport, in horizontale en verticale
richting, kan worden bevredigd.

,.

-,-

AFSTEMMING
Het in de vereiste stemming brengen van vraag en aanbod.
Figuur 1: Bepaling van transportcapaciteit berust op de afstemming van vraag en aanbod.
2.2.1. Vraag naar transportcapaciteit

De vraag naar transportcapaciteit bestaat uit het te realiseren bouwwerk met al zijn
bouwdelen en elementen. Als voorbeeld hiervan zal een betonnen wand worden
beschouwd, zie figuur 2 . Voor de realisering van deze betonnen wand is het noodzakelijk
verschillende materialen en materieel te transporteren, zoals wapening, beton en
bekisting.
De vraag naar transportcapaciteit kan inzichtelijk worden gemaakt door het beantwoorden
van een 5-tal vragen:
Waarom moet worden getransporteerd?
Wat moet worden getransporteerd?
Waar(heen) moet worden getransporteerd?
Wanneer moet worden getransporteerd?
Hoeveel moet worden getransporteerd?
In het geval van de betonnen wand kunnen de
antwoorden op bovenstaande vragen bestaan uit:
Waarom? :
Wat?:
Waar(heen)? :
Wanneer?:
Hoeveel?:

Figuur 2: Vraag naar transportcapaciteit.
Bouwen = transporteren.
Beton.
In Eindhoven. Van de betonmixer naar de bekisting.
Na het sluiten van de bekisting.

15 m 3 .

Op basis van bestek en tekeningen kunnen de vijf bovenstaande vragen worden
beantwoord en kan de vraag naar transportcapaciteit inzichtelijk worden gemaakt. In deze
documenten is namelijk alle informatie opgenomen die noodzakelijk is om het te realiseren
bouwwerk te kunnen bouwen . Wanneer de vraag naar transportcapaciteit is vastgesteld
moet hieraan worden voldaan. Dit kan door het aanbod aan transportcapaciteit af te
stemmen op de vraag.
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2.2.2. Aanbod aan transportcapaciteit
Het aanbod aan transportcapaciteit kan bestaan
uit transportmiddelen en uit arbeid. Voor dit
onderzoek zal aan de aanbodzijde de torenkraan
worden beschouwd, ofwel torenkraancapaciteit,
zie figuur 3. Het aanbod aan torenkraancapaciteit
kan inzichtelijk worden gemaakt door het
beantwoorden
van
een
hoofdvraag
met
bijbehorende deelvragen:
Wie ondersteunt het transport?
Welke hijscapaciteit is benodigd?
o
Hoelang duurt het transport?

o

Figuur 3: Aanbod aan transportcapaciteit.

Het beantwoorden van de bovenstaande vragen is de taak van de aannemer. De aannemer
moet aan de hand van de vraag naar transportcapaciteit bepalen welke hijscapaciteit
benodigd is en hoelang het transport in beslag gaat nemen.
De bepaling van de hijscapaciteit berust op het principe: kracht x arm. De vraag die hier
centraal staat is: wat is het grootst te hijsen gewicht op de grootste afstand?
Naast het bepalen van de hijscapaciteit (het technisch kunnen voldoen aan de vraag),
moet worden bepaald hoeveel tijd benod igd is om de vraag naar transportcapaciteit te
kunnen verwezenlijken (het organisatorisch kunnen voldoen aan de vraag). Belangrijk is
om vast te stellen hoelang het transport door de torenkraan duurt. De uitkomst hiervan
bedraagt een tijdsduur, de kraantijd.
De beantwoording van de vragen met betrekking tot het aanbod aan transportcapaciteit
kunnen niet direct uit bestek en tekeningen worden afgeleid. Deze gegevens zullen op
basis van de eigen kennis en kunde door de aannemer moeten worden bepaald. Door het
inzichtelijk maken van de vraag naar transportcapaciteit kan de hijscapaciteit evenals de
kraantijd worden vastgesteld en kunnen beide facetten op elkaar worden afgestemd.
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2.2.3. Afstemming
De benodigde inzet van transportmiddelen volgt uit de afstemming tussen vraag naar en
aanbod aan transportcapaciteit. Afstemming kan alleen betrouwbaar plaatsvinden als de
vragen aan beide zijden nauwkeurig zijn beantwoord, zie figuur 4. Vraag en aanbod
moeten worden afgestemd om te kunnen voldoen aan de gestelde (projectgebonden)
voorwaarden. Deze voorwaarden bestaan veelal uit een maximale bouwtijd en budget.
Uitkomst van de afstemming levert de gewenste transportcapaciteit op.

TRANSPORTCAPACITEIT

W aarom moet worden getransporteerd?
W at moet worden getransporteerd?
W aar(heen) moet worden getransporteerd?
W anneer moet worden getransporteerd?
H oeveel moet worden getransporteerd?

+

Bestek en tekeningen

W ie ondersteunt het transport?
Welke hijscapaciteit is benodigd?
Hoelang duurt het transport?

+

Bepaling door aannemer

AFSTEMMING

Figuur 4: Afstemming tussen vraag naar en aanbod aan transportcapaciteit.

Betrouwbaarheid afstemming
De eerder geschetste bezettingsproblematiek van de torenkraan is het gevolg van een
tekort aan transportcapaciteit op de bouwplaats. Dit betekent dat deze capaciteit onjuist is
vastgesteld. De oorzaak hiervan schuilt in de betrouwbaarheid van de afstemming tussen
de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit. Hoe betrouwbaarder de afstemming
is, hoe betrouwbaarder het resultaat zal zijn .
Een betrouwbare afstemming is echter pas mogelijk wanneer de 5-WH vragen (uit figuur
4) nauwkeurig zijn beantwoord. Indien een vraag minder nauwkeurig wordt beantwoord
zal de afstemming minder betrouwbaar zijn, waardoor bezettingsproblemen (over,- of
onderbezetting) kunnen ontstaan.
De oorzaken van de onbetrouwbare afstemming en daarmee van het tekort aan
transportcapaciteit, moeten dus worden gezocht in de beantwoording van de vragen aan
de vraag- en aanbodzijde.
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2.3. Oorzaken hoge torenkraanbezetting
In deze paragraaf zullen de oorzaken worden toegelicht die debet zijn aan de
onbetrouwbare afstemming van de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit bij
het bouwproject Intermezzo.

2.3.1. Bepaling transportcapaciteit Intermezzo
Door middel van het interviewen van personen, die betrokken waren bij het
voorbereidingsproces van het geobserveerde bouwproject, is het mogelijk geworden de
oorzaken van de problematiek te achterhalen. De uitgewerkte interviews zijn opgenomen
in bijlage A. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de beantwoording van de 5WH-vragen,
die ten grondslag liggen aan de bepaling van de transportcapaciteit, onnauwkeurig heeft
plaatsgevonden. Dit met uitzondering van de bepaling van de hijscapaciteit, zie figuur 5.
De betrouwbaarheid van de afstemming is afhankelijk van deze nauwkeurigheid . Dit maakt
de afstemming tussen vraag en aanbod minder betrouwbaar, met de overbezetting van de
torenkraan als gevolg .

TRANSPORTCAPACITEIT
AANBOD

VRAAG
W aarom moet worden getransporteerd?
W at moet worden getransporteerd?
W aar(heen) moet worden getransporteerd?
W anneer moet worden getransporteerd?
Hoeveel moet worden getransporteerd"]

W ie ondersteunt het transport?
Welke hijscapaCiteit IS benodigd?
Hoelang duurt het transport?

AFSTEMMING
Figuur 5: De betrouwbaarheid van de afstemming is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de
beantwoording van de vragen aan vraag- en aanbodzijde. Op bouwproject Intermezzo is gebleken dat
dit onnauwkeurig heeft plaatsgevonden (met uitzondering van de hijscapaciteit) waardoor de
afstemming minder betrouwbaar was, met als gevolg een tekort aan transportcapaciteit.

Meer specifiek kan worden geconcludeerd dat:
de beantwoording van de vragen aan de vraagzijde zeer grof is vastgesteld, en;
de beantwoording van de vraag aan de aanbodzijde (hoelang duurt het transport?) is
ingeschat op basis van grove ervaringsgetallen.
Een citaat uit een interview met een persoon, die de torenkraancapaciteit op het
geobserveerde bouwproject mede heeft bepaald, luidt:

"Onder één kraan kun je per dag tussen de 60 en de 110m 2 maken."
Uit dit citaat is de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit op te maken en is op
te merken dat dit erg grofmazig is . De vraag betreft hier m 2 en het aanbod: 60 a 110 m 2
per dag per torenkraan. Met een dergelijke onnauwkeurigheid is een betrouwbare
afstemming tussen vraag en aanbod niet mogelijk. Met een tekort aan transportcapaciteit
op de bouwplaats als gevolg. De geringe nauwkeurigheid van de beantwoording van de
vragen aan beide zijden vormt dan ook de oorzaak van de bezettingsproblematiek.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de oorzaak niet alleen schuilt in de vraag- of
aanbodzijde maar dat de problematiek aan beide zijden aanwezig is en dus tweeledig van
aard.
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2.3.2. Tweeledige problematiek
Het is een lastige opgave om in een vroegtijdig stadium de vraag naar transportcapaciteit
volledig in kaart te brengen. Wanneer de vraag niet volledig inzichtelijk gemaakt kan
worden ontstaat het risico dat er te weinig of teveel vraag wordt ingecalculeerd . De
problematiek aan de vraagzijde kan worden genuanceerd, doordat bestek en tekeningen
voor een overgroot gedeelte bepalend zijn voor de vaststelling van de vraag naar
transportcapaciteit. Dergelijke nuanceringen kunnen bij de aanbodzijde echter niet worden
gemaakt.
Het probleem aan de aanbodzijde uit zich in de bepaling van de benodigde kraantijd. Deze
kraantijd is afhankelijk van tal van variabelen die veelal projectgebonden zijn, wat
projectspecifieke toepassing lastig maakt. Dit is bij de bepaling van de vraag naar
transportcapaciteit in mindere mate het geval. Hiernaast kan er voor de bepaling van de
aanbodzijde niet worden teruggegrepen naar bestek en tekeningen, maar dient de
aannemer dit naar eigen inzicht te bepalen.
Het feit dat de vraag naar transportcapaciteit grotendeels is vastgelegd in bestek en
tekeningen en daarmee in hoofdlijnen vastligt, terwijl het aanbod (kraantijd) erg
projectspecifiek is en afhankelijk van een groot aantal variabelen, maakt dat
kraantijdbepaling onderwerp van vervolgonderzoek zal zijn, zie figuur 6.

TRANSPORTCAPACITEIT
AANBOD

VRAAG
Waarom moet worden
nsporteerd"
Wal moet worden
sporteerd 7
Waar(heen)
en getransporteerd?
Wanneer moet
n getransporteerd"
Hoeveel moet
n getransporteerd?

Wie CJf"dersteunt het transport'
"
Welke hijscapaciteit is benodigd"
Hoelang duurt het transport?

AFSTEMMING
Figuur 6: De vraag "Hoelang duurt het transport?" is onderwerp van onderzoek voor dit
afstudeerproject, doordat de overige vragen op basis van bestek en tekeningen kunnen worden
bepaald.
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2.4. Kraantijdbepaling: universeel probleem
Om het blikveld op kraantijdbepaling te verruimen, is onderzoek verricht naar de
kraantijdbepaling in de literatuur en bij enkele grote aannemers van Nederland. Zowel de
literatuur als de praktijk maakt voor de kraantijdbepaling gebruik van de zogenaamde
kraantijdberekening .
2.4.1. Kraantijdberekening

Het principe van kraantijdberekening is bij iedere organisatie gelijk en opgebouwd uit:
De te hijsen last
De netto-kraantijd
De toeslagen op de netto-kraantijd
Deze drie aspecten vormen samen de bruto-kraantijd. In de formule van
kraantijdberekening, weergegeven in figuur 7, is duidelijk onderscheid te maken tussen
vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit. De te hijsen last betreft de vraag en
netto-kraantijd en de toeslagen betreffen het aanbod. In de volgende paragrafen zullen
netto-kraantijd, de toeslagen en de bruto-kraantijd worden besproken .
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W aarom?
W at?
W aar(heen)?
W anneer?
H oeveel?

H oelang?

Figuur 7 : Principe kraantijdberekening.

2.4.2. Netto-kraantijd

Netto-kraantijd bestaat volgens de literatuur2 uit de tijd voor de volgende vijf handelingen:
1. Aanpikken van een last
2. Verplaatsen van de last
3. Plaatsen en/of stellen van de last
4. Afpikken van de last
5. Verplaatsing naar nieuw aan te pikken last, zie figuur 8 .

Figuur 8: Netto-kraantijd volgens de literatuur.

2 Reed Business Kosteninformatie Bouw & lnfra (2007). Bouwkosten. Arbeid en productiekosten. 4"
editie. Doetinchem: EJ. Lammers.
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Uit vergelijkend onderzoek is
Netto-kraantijd voor het plaatsen van een prefab
gebleken dat de netto-kraantijd
betonnen trap
voor eenzelfde hijsactiviteit, bij
35 r-------------------------------------~
verschillende organisaties, sterk
~ 30
fluctueert, zie figuur 9.
De uitkomsten tonen aan dat de
E 25
E
netto-kraantijden
onderling
~ 20
meer dan 100% in tijdsduur
~ 15
kunnen verschillen.
(!
Opgemerkt dient te worden dat
710
~
hieraan geen conclusies kunnen
~ 5
worden verbonden. Dit doordat
de
netto-kraantijden
niet
c
onderling met elkaar kunnen
'">
.~
worden vergeleken, doordat de
projectsituatie
evenals
de
Organisatie
eigenschappen van de last en
de bouwkraan niet bekend zijn. Figuur 9: Vergelijking van de netto-kraantijd voor het plaatsen
Deze ontransparantie is tevens van een prefab betonnen trap.
het
toonbeeld
van
de
problematiek in de huidige
kraantijdnormering .
~

~

2.4.3. Toeslagen

De netto-kraantijden worden in de kraantijdberekening omgerekend tot bruto-kraantijden
door er toeslagen over te heffen. Zowel in de praktijk als in de literatuur wordt een grote
verscheidenheid aan toeslagen gehanteerd. Deze toeslagen verschillen sterk qua type en
waarde, zie tabel 1.
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Tabel 1: Toeslagen op de netto-kraantlJd per organisatie met hun bijbehorende totale waarde .

De toeslagen die over de netto-kraantijd worden geheven variëren sterk in waarde,
namelijk van 1,11 tot 3,48. Hiernaast is de verscheidenheid aan toeslagfactoren groot en
iedere organisatie hanteert andere toeslagen.
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2.4.4. Bruto-kraantijd
Vergelijking van alleen de netto-kraantijd of alleen de toeslagen kan een vertekend beeld
geven, doordat dit een onvolledig beeld geeft van de totale kraantijd. Zo kunnen relatief
lage netto-kraantijden worden gecombineerd met hoge toeslagen, of andersom . Het meest
objectieve beeld wordt verkregen door bruto-kraantijden te vergelijken. Als voorbeeld
hiervan is de vergelijking van de kraanactiviteit: het plaatsen van een prefab betonnen
trap weergegeven, zie figuur 10. Uit deze informatie kan worden geconcludeerd dat de
bruto-kraantijd, bij deze activiteit, sterk varieert. Deze conclusie is kenmerkend voor een
groot aantal vergelijkingen van de bruto-kraantijd, die zijn uitgevoerd.

Bruto-kraantijd voor het plaatsen van een prefab
betonnen trap
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Figuur 10: Vergelijking van de bruto- kraantijd voor het plaatsen van een prefab betonnen trap .
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2.5. Conclusie
De geconstateerde hoge torenkraanbezetting op een bouwplaats van Heijmans
Woningbouw is een gevolg van tekort aan transportcapaciteit op de bouwplaats. Door dit
tekort moeten alternatieve, niet voorziene, transportmiddelen worden ingezet en een groot
aantal overuren worden gemaakt om de productie niet te laten vertragen .
Het tekort aan transportcapaciteit wordt veroorzaakt door een onbetrouwbare afstemming
tussen de vraag naar en het aanbod aan transportcapaciteit. Deze onbetrouwbaarheid
komt voort uit een onnauwkeurige vaststell ing van vraag en aanbod. Dit betreft een
tweeledige problematiek. Enerzijds is het een lastige opgave om de vraag naar
transportcapaciteit volledig vast te stellen en anderzijds is het moeilijk om tijdsduren te
verbinden aan alle benodigde transporten. Deze bevindingen komen voort uit een
onderzoek naar de hoge torenkraanbezetting op bouwproject Intermezzo, waaruit is
geconcludeerd, dat:
De vaststelling van de vraag naar transportcapaciteit plaatsgevonden heeft op basis
van grove gegevens.
De kraantijdbepaling (aanbod aan transportcapaciteit) plaatsgevonden heeft op basis
van grove ervaringsgetallen.
Het eerste aspect, de vraag naar transportcapaciteit, zal niet verder worden onderzocht in
dit onderzoek, omdat de basis hiervoor vastligt in bestek en tekeningen. En hiermee in
hoofdlijnen vastligt.
Het aanbod aan transportcapaciteit is minstens zo interessant en afhankelijk van een groot
aantal projectspecifieke variabelen . De beantwoording van de volgende vraag staat hierbij
centraal: hoe lang duurt het transport door de torenkraan? De kraantijdbepaling die
hieraan ten grondslag ligt, staat in Nederland nog in de kinderschoenen en wordt
onnauwkeurig uitgevoerd .
In de literatuur evenals in de praktijk wordt voor deze kraantijdbepaling gebruik gemaakt
van de kraantijdberekening. De belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit
het onderzoek naar deze berekeningen, zijn:
•

De tijdsduur van de netto-kraantijden verschillen zeer sterk en kunnen tientallen
procenten uit elkaar liggen .
Er worden talloze verschillende toeslagfactoren bovenop de netto-kraantijdnormen
geheven . Iedere organisatie hanteert andere toeslagfactoren en deze verschillen sterk
in waarde en toepassing.
Met de huidige kraantijdberekening is een projectspecifieke toepassing niet mogelijk.

De algemene conclusie die naar aanleiding van de probleemanalyse kan worden getrokken,
is dat het ontbreekt aan een eenduidige normstructuur ten aanzien van kraantijd. Er
bestaan in bouwend Nederland totaal verschillende interpretaties over de waarde, inhoud
en opbouw van kraantijd . Hierbij rijst de volgende vraag waar dit afstudeerproject zich op
zal richten: wat is kraantijd nu precies?
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3. Naar het Model Kraantijdbepaling
Op basis van de geschetste problematiek van kraantijdbepaling wordt in dit hoofdstuk de
doelstelling geformuleerd voor het afstudeerproject . Het doel van dit onderzoek leidt tot
een meer nauwkeurige kraantijdbepaling, op basis waarvan een meer betrouwbare
afstemming kan plaatsvinden tussen
de vraag
naar en het aanbod
aan
torenkraancapaciteit. Hierdoor kan over- of onderbezetting van de torenkraan tot een
minimum worden beperkt.
Allereerst wordt de doelstelling geformuleerd, waarna de zaken worden toegelicht die zijn
uitgevoerd om de doelstelling te bereiken.

3.1. Doelstelling
Tijdens de probleemanalyse in hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de bepaling van de
benodigde kraantijd voor de te verrichten productie op de bouwplaats problemen oplevert.
Het ontbreekt aan een eenduidige normstructuur ten aanzien van de opbouw, inhoud en
waarde van kraantijd. Door dit gebrek hanteert iedere organisatie een eigen interpretatie
van kraantijd. Hierdoor vindt de kraantijdbepaling onnauwkeurig plaats, waardoor
problemen kunnen ontstaan met de bepaling van de benodigde transportcapaciteit. Een
onjuiste transportcapaciteit op de bouwplaats kost onnodig veel geld en gaat ten koste van
het financiële resultaat. Met de zekerheid van een nauwkeurige kraantijd krijgt het bedrijf
de mogelijkheid om een juiste torenkraancapaciteit te bepalen en bezettingsproblemen te
voorkomen.
Gezien het gestelde probleem en het belang voor de aannemer om een nauwkeurige
kraantijd te kunnen bepalen, is voor dit afstudeerproject de volgende doelstelling
geformu leerd:

"Het ontwikkelen van een model om kraan tijd te bepalen. "

Het model genereert hoeveel tijd de torenkraan met zijn machinist nodig heeft om aan de
vraag naar torenkraancapaciteit op de bouwplaats te voldoen . De uitkomst van het model
bedraagt kraantijd. Deze uitkomst vormt een basis voor de afstemming tussen vraag naar
en aanbod aan torenkraancapaciteit, dient als controlemiddel voor de reeds gekozen
kraaninzet (organisatorisch) en als planningsmiddel om de transportstromen op de
bouwplaats te besturen en te beheersen. Het model maakt een projectspecifiek berekening
van kraantijd mogelijk. Hiernaast ligt er een eenduidige normstructuur aan het model ten
grondslag en is de inhoud duidelijk gedefinieerd, voor een brede toepassing.
Op basis van bestek en tekeningen, projectgegevens en torenkraangegevens kan het
bedrijfsbureau en/of de werkvoorbereiding, tijdens de aanbestedingsfase of later in het
proces, de kraantijd bepalen, zie figuur 11.

Model Kraantijdbepaling

Bestek + tekeningen
Projectgegevens
Torenkraangegevens

Bepalen van kraantijd

Kraantijd

Wie: Bedrijfsbureau/werkvoorbereiding
Wanneer: Aanbestedingsfase-uitvoeringsfase
Figuur 11: Schematisering doelstelling.
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Kwaliteit van het model
De kwaliteit van het model komt tot uiting in het aantal variabelen dat ten grondslag ligt
aan de totstandkoming van de kraantijd. Er bestaat namelijk een relatie tussen de
gedetailleerdheid van het ontwerp en de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de
gegevens die daarvan zijn afgeleid. 3 De grote hoeveelheid variabelen die wordt
opgenomen in het kraantijdmodel moet de betrouwbaarheid van de uitkomst bevorderen.
Hiernaast betreft een grote kwaliteit de eenduidige normstructuur, die de basis vormt van
het model. Problemen met verschillende interpretaties over de opbouwen inhoud van
kraantijd kunnen zo tot een minimum worden beperkt.

3.2. Verrichte zaken
Op basis van de analyse naar de huidige kraantijdproblematiek zijn drie zaken
geformuleerd die zijn verricht om de doelstelling te bereiken en hiermee de problematiek
op te lossen. De eerste taak betreft:
1. Het kwalificeren van kraantijd.
In de probleemanalyse is geconcludeerd dat er in Bouwend Nederland verschillende
interpretaties bestaan over de opbouwen inhoud van kraantijd. Iedere organisatie betrekt
verschillende variabelen in de kraantijdberekening en het ontbreekt aan een eenduidige
normstructuur. Kraantijd is in dit afstudeerproject gestructureerd. In deze structuur zijn de
variabelen geïntegreerd die kraantijd vormen en beïnvloeden. Hierdoor is een eenduidige
normstructuur gecreëerd met heldere definities.

2. Het kwantificeren van kraantijd.
Nadat kraantijd is gekwalificeerd wordt dit in getallen uitgedrukt om tot een operationeel
model te komen. Na voltooiing van deze kwantificering kan de ontwikkelde normstructuur
worden uitgedrukt in tijd door de meetmethodieken en berekeningssystematieken die
hiervoor zijn ontwikkeld. Op deze manier kunnen bepaalde waarden worden toebedeeld
aan de normstructuur, waardoor aanbod aan torenkraancapaciteit kan worden vastgesteld.
3. Het ontwerpen van een model om kraantijd te kunnen bepalen.
Na voltooiing van de derde taak is de kennis uit taak 1 en 2 gebundeld om tot een
operationeel model te komen en kraantijd te kunnen berekenen. Dit betreft de kraantijd op
basis waarvan afstemming plaats kan vinden tussen de vraag naar en aanbod aan
torenkraancapaciteit. Een toetsing van het model wijst uit of de doelstelling bereikt is.

Maas, GJ. & Vissers, M.M.J. (oktober 1996). Uitvoeringstechniek 2. Derde druk. Eindhoven: Sectie
Uitvoeringstechniek. Vakgroep Productie en Uitvoering. Faculteit Bouwkunde. Technische Universiteit
Eindhoven. Bladzijde 207.
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3.3. Afbakening
De werkingssystematiek van de bouwkraan kan worden onderverdeeld in vier
kraanprincipes, zoals weergegeven in figuur 12. Dit bedragen de portaalloopkatkraan, de
giekkraan, de autokraan en de toren kraan .
Kraanprincipe

i

Portaalloopkatkraan

I

Giekkraan

i----..,...,...-...,

I Autokraan I

!

i

Torenkraan
Torens lekkraan

II

Katto renkraan

i

Figuur 12: Onderverdeling kraanprincipes. De kleuren van de omkaderde kraanprincipes komen
overeen met de afbeelding van het kraanprincipe.
Het te ontwikkelen model zal alleen betrekking hebben op de kraantijd van de
kattorenkraan. Dit doordat bij dit type kraan de problematiek is geconstateerd en dit
verreweg de meest toegepaste vaste bouwkraan van Heijmans is . De kattorenkraan is niet
weg te denken uit de verschillende skylines die Nederland te bieden heeft en is de meest
toegepaste torenkraan in Nederland. Overige kraanprincipes zullen niet worden betrokken
in het onderzoek.

3.4. Relevantie
De wetenschappelijke relevantie van dit afstudeerproject betreft de ontw ikkeling van
nieuwe kennis op het gebied van kraantijd. Deze kennis maakt het mogelij k om een
betrouwbare afstemming tussen de vraag naar en het aanbod aan torenkraancapaciteit te
verwezenlijken. Hierdoor kunnen problemen, in de vorm van een tekort of overschot aan
torenkraancapaciteit, worden voorkomen, wat zich zal vertalen in lagere kosten voor het
bouwbedrijf. Dit laatste aspect vormt de maatschappelijke relevant ie van dit
afstudeerproject.

15

Kwalificeren van kraantijd

4. Kwalificeren van kraantijd
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kraantijd gekwalificeerd. Allereerst zal ingegaan worden op de
opbouw van kraantijd. Vervolgens zal de inhoud ervan worden toegelicht. Deze inhoud
bestaat uit variabelen die kraantijd vormen en beïnvloeden en worden in § 4.3 besproken.
Als laatste wordt een totaaloverzicht gegeven van de opbouwen inhoud van kraantijd, de
normstructuur.

4.2. Opbouw kraantijd
In deze paragraaf wordt kraantijd gesystematiseerd met als doel het creëren van een
eenduidige opbouw. Figuur 13 geeft deze opbouw van kraantijd weer. Dit figuur is
opgebouwd uit vier kolommen . Oplopend van kolom 1 tot en met 4 wordt kraantijd verder
gesorteerd in 'deelkraantijden'. Aan de hand van deze kolommen zal de opbouw van
kraantijd worden toegelicht.

..

Kraantijd, zoals weergegeven in kolom 1 van figuur 13,
zal als volgt worden geformuleerd:
"De tijd die de kattorenkraan en zijn kraanmachinist
nodig hebben om de bouwproductie op de bouwplaats,
evenals de uitvoeringsorganisatie, te faciliteren. "

De torenkraan heeft een transportfunctie . Noodzakelijk
hiervoor is dat de torenkraan transportbewegingen uit
kan
voeren.
Wanneer
de
torenkraan
geen
transportbewegingen uitvoert, staat deze in stilstand, zie
kolom 2 van figuur 13. Wanneer de torenkraan in
stilstand staat en deze niet wordt gebruikt door het
bouwplaatspersoneel is de kraan niet productief.
Stilstand kan worden veroorzaakt, doordat er tijdelijk
geen behoefte is aan transportcapaciteit op de
bouwplaats, maar ook doordat de toren kraan of de
torenkraanmachinist
geen
transportcapaciteit
kan
leveren,
bijvoorbeeld
doordat de machinist niet
beschikbaar is of de kraan in storing ligt.
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Transportbewegingen kunnen worden onderverdeeld in
I:
:ij
twee typen: belast en onbelast, zie kolom 3 van figuur
la
Ul
13. Een transportbeweging is belast, wanneer een last
111
met de hijshaak of hijsvoorziening is verbonden. 4 Een
4
1
2
3
onbelaste transportbeweging is een beweging van de
Figuur
13
:
Schematisering
kraantijd
.
kattorenkraan waarbij geen last wordt getransporteerd.
Een
belaste transportbeweging
noemen we een
kraanhandeling en betreft het daadwerkelijke transport
van de last, zie kolom 4 van figuur 13.
Een onbelaste transportbeweging kan worden gekenmerkt als afstemming. Dit begrip is
een veelvoorkomend onderwerp in de literatuur ten aanzien van kraantijd. Een definitie
ervan is echter in de gebruikte bronnen niet omschreven. In het kader van dit
afstudeerproject wordt afstemming als volgt geformuleerd:

...,

"De periode, waarin de kattorenkraan bezet is, die verloopt vanaf het moment dat een last
is afgepikt tot het moment dat een nieuwe last wordt aangepikt. "

Afstemming van de kattorenkraan is noodzakelijk om een volgende last te kunnen
transporteren.
Dit betreft dan ook de overgangen tussen de verschillende
kraanhandelingen .

4

De algemene benamingen omtrent de kattorenkraan zijn opgenomen in bijlage B.
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4.2.1. Kraantijdkolom
Tot op heden is kraantijd onderverdeeld in drie deeltijden, te weten: kraanhandeling,
afstemming en stilstand. In deze paragraaf zal inhoudelijk worden ingegaan op de opbouw
van de kraantijdkolom. De kraantijdkolom is een verdere sortering van de kraanhandeling,
afstemming en stilstand en is weergegeven in figuur 14.

Kraantijdkolom

Handtijd 1

c

Machinetijd 1

(IJ

'"c
'"3
(IJ

Handtijd 2

(IJ

....

J:l

l-

C

Q.

(1)

....
(1)

C

la

la

Qj

l-

J-

J:l
C

o

I

'"

Machinetijd 2

c

E
E
(IJ

....

Wisseling
hijsvoorziening

ol!!

cs:

Machinetijd 3

'tJ

C
~ la
11) ....

Onbezet

(1)

Figuur 14: Kraantijdkolom rood omkaderd.

De kraantijdkolom wordt gedomineerd door handtijden en machinetijden. Zoals de naam
doet vermoeden wordt handtijd gecreëerd door (de handen van) het bouwplaatspersoneel
die het mogelijk maken dat de verschillende lasten door de machine (de torenkraan)
kunnen worden getransporteerd. De deeltijd 'wisseling hijsvoorziening' is eveneens een
handtijd, doordat deze tijd ook tot stand komt door de handen van het
bouwplaatspersoneel.
De machinetijd is de tijd die nodig is voor de transportbewegingen van de kattorenkraan.
Naast de hand- en machinetijden bestaat kraantijd ook uit een gedeelte onbezette tijd . Dit
is de tijd dat de kattorenkraan en zijn kraanmachinist geen transportcapaciteit hoeven of
kunnen leveren.
In de volgende paragrafen zullen de deeltijden uit de kraantijdkolom nader worden
toegelicht. Dit zal gebeuren door de kraantijdkolom op te delen in de kraancyclus, de
deelcyclus en de onbezette tijd.
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4.2.2. Kraancyclus

Een cyclus wordt in het woordenboek gedefinieerd als een tijdkring die wordt gekenmerkt
door dezelfde soort van gebeurtenissen. Een kraancyclus is een tijdkring die altijd is
opgebouwd uit een kraanhandeling (handtijd 1 + machinetijd 1 + handtijd 2) en
afstemming (machinetijd 2), zie figuur 15. Handtijd 1 en 2 vormen samen de tijd dat het
bouwplaatspersoneel nodig heeft voor het verrichten van werkzaamheden aan de last of
voor het transport hiervoor. De tijd die wordt besteed aan de transportbewegingen (belast
en onbelast) van de torenkraan kunnen worden geschaard onder machinetijd 1 en 2, zie
figuur 15.

Handtijd 1

1. Aanpikken van een last.

2. Last vrijmaken en/of geleiden.
Machinetijd 1

Handtijd 2

3. Transport van aanpiklocatie naar bestemming.
4. Plaatsen (richten/stellen) van de last.
5. Afpikken van de last.

C'I

Machinetijd 2

6. Transport van afpiklocatie naar nieuwe aanpiklocatie.

c:

E
E
CI.J

~

Wisseling
hijsvoorziening
Machinetijd 3

Onbezet
Figuur 15: Kraancyclus rood omkaderd.

Figuur 16 : De kraancyclus van een breedplaatvloerelement. De nummers in de afbeeldingen
corresponderen met de nummers in figuur 15 .
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4.2.3. Deelcyclus

Afstemming is de overgang tussen de kraanhandelingen. In de meeste gevallen zal deze
afstemming bestaan uit machinetijd 2, als onderdeel van de kraancyclus, zie figuur 15. Dit
betreft het onbelaste transport van de afpiklocatie (handtijd 2) naar de nieuwe
aanpiklocatie (handtijd 1).
Nu kan het noodzakelijk zijn om voor een nieuw aan te pikken last te moeten wisselen van
hijsvoorziening. Deze wisseling en de daarmee gepaarde extra machinetijd worden ook
geschaard onder afstemming. Dit omdat deze activiteiten benodigd zijn om een nieuwe
kraanhandeling te kunnen 'starten'. De handtijd 'wisseling hijsvoorziening' betreft de
daadwerkelijke arbeid voor het verrichten van de wisseling. Machinetijd 3 bedraagt de tijd
voor de transportbewegingen naar de nieuwe aanpiklocatie. De torenkraan maakt als het
ware een 'tussenstop' om de hijsvoorziening te wisselen en hervat hierna een nieuwe
kraanhandeling. De wisseling hijsvoorziening, in combinatie met machinetijd 3, zal worden
geformuleerd als deelcyclus. De deelcyclus is op zichzelf geen cyclus, maar is een
uitbreiding van de kraancyclus, zie figuur 17 .
..
Cl

C

Handtijd 1

cu

"Cl
C
IQ

..t:.

Machinetijd 1

C
IQ
IQ

...

::11::

Cl

Handtijd 2

Machinetijd 2

c

E
E

..
cu

Wisseling
hijsvoorziening

1. Wisseling van hijsvoorziening.

:!
ct

2. Transport van locatie 'wisseling hijsvoorziening' naar
nieuwe aanpiklocatie.

Machinetijd 3

Onbezet
Figuur 17: Deelcyclus rood omkaderd.

Doordat de kraantijdkolom is opgebouwd uit kraancycli met als mogelijke uitbreiding de
deelcycli heeft machinetijd 2 een dubbel karakter. In het geval van een kraancyclus
bedraagt machinetijd 2 de afstand tussen handtijd 2 en handtijd 1. In het geval van een
deelcyclus bedraagt dit de afstand tussen handtijd 2 en de locatie van de wisseling van de
hijsvoorziening, zie figuur 18.

M.T.l

Kraanhandeling
""--_~_""

__ -- ___ -- __ _ l....._.-.or_ _...L_ - - - - _________ _

M.T.2

Afstemming

Wisseling
hijsvoorziening

Figuur 18: Schematisering kraancyclus (zwart) en kraancyclus inclusief deelcyclus (rood).
Machinetijd 2 maakt onderdeel uit van beide cycli. M.T. = machinetijd.
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4.2.4. Onbezette tijd

De torenkraan staat in stilstand indien de uitvoeringsorganisatie niet naar
transportcapaciteit vraagt of als de torenkraanmachinist geen transportcapaciteit kan
bieden. Wanneer er geen vraag is naar transportcapaciteit, heeft de torenkraanmach inist
geen opdracht, dit wordt in dit afstudeerproject buiten beschouwing gelaten.
Wanneer de torenkraanmachinist echter geen aanbod aan transportcapacite it kan bieden,
terwijl de uitvoeringsorganisatie hier wel behoefte aan heeft, gaat dit ten koste van de
beschikbare kraantijd. Dit betreft het (noodgedwongen) onbezet zijn van de torenkraan,
zie figuur 19. Een voorbeeld hiervan is dat de torenkraan in storing ligt of indien de
torenkraanmachinist niet aanwezig is in de torenkraancabine door bijvoorbeeld
toiletbezoek of onderhoudswerkzaamheden .
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Figuur 19 : De positie van de onbezette tijd in de kraantijdkolom rood omkaderd .
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4.2.5. Indirecte tijd
Hand- en machinetijden zijn de tijden die besteedt worden aan de voorkomende
transporthandelingen door het bouwplaatspersoneel en de torenkraan. Deze handelingen
bepalen de productie en worden uitgedrukt in eenheden, zoals per meter of per stuk.
Hand- en machinetijden kunnen hierdoor ook wel worden benoemd als directe tijd. Dat wil
zeggen: de tijd zonder de toeslagen van indirecte tijden.
De indirecte tijd komt als toeslag bovenop de directe tijd, zie figuur 20. Er wordt namelijk
tijdens de hand- en machinetijden ook tijd besteed aan andere dingen, zoals rust en
persoonlijke verzorging of onderling overleg.
Het onderdeel 'onbezet' uit de kraantijdkolom is eveneens indirecte tijd maar kan niet
direct worden gerelateerd aan een handtijd of machinetijd, doordat tijdens het onbezet zijn
van de kattorenkraan geen machine- of handtijden worden uitgevoerd .
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Figuur 20 : De indirecte tijden in de kraantijdkolom rood omkaderd.
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4.3. Inhoud kraantijd
De in § 4.2. ontwikkelde kraantijdkolom vormt een structuur op basis waarvan kraantijd
gedetailleerder invulling gegeven kan worden. Voor deze invulling is kennis over de
inhoudelijke opbouw van kraantijd onontbeerlijk. Deze opbouw bestaat uit de variabelen
waaruit de handtijden, machinetijden en onbezette tijd is opgebouwd.
Om deze kraantijdvariabelen te kunnen genereren is onderzoek verricht. Dit onderzoek
heeft plaatsgevonden door het uitvoeren van een literatuuronderzoek, observaties op de
bouwplaats en in de torenkraancabine, het afnemen van interviews en het voeren van
gesprekken.
De uitkomsten van dit onderzoek, de kraantijdvariabelen, zijn weergegeven in de
onderstaande tabel. De toelichting van elke individuele variabele is opgenomen in bijlage C
van de bijlagenbundel, de verantwoording van de kraantijdvariabelen is opgenomen in
bijlage D.
1. Snelheden transportbewegingen torenkraan
• Snelheden motoren
• Gewicht van de hijslast
Versnelling en vertraging transportbewegingen
• Lengte giek
Inscherinq hijskabel
2. Combinaties transportbewegingen
3. Gelimiteerde zwenkbeweging
4. Af te leggen (transport)afstanden
• Bouwwerk- en bouwplaatsafmetingen
Opslag-, laad- en loslocaties op de bouwplaats
• Veiliqheidswaarborqinq door torenkraanmachinist
5. Arbeidsproces(sen) aan de last
Soort bewerking
• Eigenschappen van de bewerkinq
6. Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s)
Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist
Rust en persoonlijke verzorging aanpikkelateur(s)
7. Karakter torenkraanmachinist en aanpikkelateur(s)
8. Relatie torenkraanmachinist-aanpikkelateur(s)
9. Ervarin~ en deskundigheid torenkraanmachinist en aanpikkelateur(sJ
10. Aanwezigheid vaste (opgeleide) aanpikkelateur(s)
11. Communicatie
12. Serie- en routine-effect
13. Obstructie
Obstructie door bouwmateriaal
Obstructie door bouwmaterieel
• Obstructie door gerealiseerde projectonderdelen
Obstructie door openbaar gebied en belendende gebouwen
14. Weersomstandigheden
Algemene weersomstandigheden
Onwerkbaar weer
15. Omgang met weersinvloeden door torenkraanmachinist
16. Zicht van de torenkraanmachinist
"Blind draaien"
• Kijkafstand machinist-hijslast
*Vervolg tabel op volgende bladzüde*

·
·
·
·
··

··
·
··
·
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*VervolQ tabel*
17. Wachttijden
• Te vroege opdrachtverstrekking aan torenkraanmachinist
Overgang werkplekken aanpikkelateur(s)
Pasproblemen / stelproblemen
Betonmixerwissels / overige transportwisselingen
Onnodia lang aansrejJikt houden van last
18. Terreingesteldheid
19. Organisatie opslag
20. Onderhoud
21. Storingen
22. Keuringen en inspecties
23. Uitklimmen en verankering
24. Aan- en afloop torenkraanmachinist
Horizontale loopafstand
Verticale klimafstand
25. Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden torenkraanmachinist
Klemmen los- en vastmaken (alleen bij torenkraan op rails)
Torenkraancabine en luiken openmaken en afsluiten
Torenkraan in en uit bedrijf stellen
..
Tabel 2: Invloedsfactoren ten aanzien van kraantijd .

··
··

··
··
·

4.4. Normstructuur
Nu in § 4.2 de kraantijdkolom is ontwikkeld en in § 4.3 de variabelen zijn vergaard die
kraantijd vormen, is de opbouwen de inhoud van kraantijd bekend . Op basis van deze
informatie is de normstructuur ten aanzien van kraantijd invulling gegeven. Deze structuur
is weergegeven in figuur 21.
In de normstructuur zijn de handtijden evenals de machinetijden verder gesorteerd in
directe tijd (D) en indirecte tijd (I). In de laatste kolom zijn de kraantijdvariabelen
opgenomen die de desbetreffende deelkraantijd vormen of beïnvloeden.
Nu de opbouw evenals de inhoud van kraantijd is gekwalificeerd is de eerste taak, zoals
uiteengezet in hoofdstuk 3, voltooid. Het resultaat hiervan betreft een structuur op basis
waarvan kraantijd kan worden gekwantificeerd. Dit zal in het volgende hoofdstuk
uitgebreid worden toegelicht.
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Arbeidsproces(Hn) aan last
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Figuur 21: Normstructuur kraantIjd
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5. Kwantificeren van kraantijd
5.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk is kraantijd gekwalificeerd. Dit is gebeurd door het ontwikkelen
van de kraantijdkolom. De deeltijden (hand-, machine-, en onbezette tijd) uit de
kraantijdkolom bestaan uit clusteringen van kraantijdvariabelen, die de desbetreffende
deeltijd vormen of beïnvloeden.
In dit hoofdstuk zal de kraantijdkolom worden gekwantificeerd. Dit betekent dat de
kraantijdvariabelen worden uitgedrukt in tijdseenheden of dat hulpmiddelen worden
ontwikkeld om dit te kunnen doen.
Doordat niet alle kraantijdvariabelen kunnen worden gekwantificeerd zal in de volgende
paragraaf een afbakening plaatsvinden. In de daarop volgende paragrafen zullen de
deeltijden uit de kraantijdkolom worden gekwantificeerd.

5.2. Afbakening
Een aantal van de variabelen die zijn opgenomen in de kraantijdkolom, zoals weergegeven
in figuur 21, zal voor dit afstudeerproject niet worden gekwantificeerd. De afbakeningen
hebben plaatsgevonden op basis van de volgende aspecten:
werktempo
ervaring
incidentele invloed of frequentie
De bovenstaande 'afbakeningsgronden' zullen in de volgende paragrafen inhoudelijk
worden toegelicht.
5.2.1. Werktempo
Het werktempo van arbeiders kan verschillen. Dit tempo zal bij iedere arbeider anders
liggen en van dag tot dag variëren. In de arbeidskunde wordt dit werktempo 'gemeten'
door middel van tempowaardering.s
Tempowaardering is die activiteit waarbij de tijdopnemer het tempo van de arbeider
vergelijkt met een referentietempo, dat wil zeggen het tempo dat de tijdwaarnemer zich
als normaal voorstelt. De waargenomen arbeidstijd wordt met behulp van de
tempowaarderingsfactor omgerekend tot het bekomen van de normale arbeidstijd voor die
handeling, ook wel standaardtijd genoemd. De tempowaardering bij tijdstudies is
persoonsgebonden. Naarmate de waarnemer meer ervaring heeft, zowel met het
verrichten van tijdstudies als met het tempowaarderen en met de bedrijfstak, zullen de
tijdstudies betere arbeidsnormen opleveren. Zeker indien de waarnemer regelmatig zijn
tempo-waardering kalibreert aan die van collegae aan de hand van zogenaamde
tempofilmpjes.
De Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (SAOB) heeft vele tijdstudies
verricht waarbij het werktempo door de tijdopnemer werd ingeschat. De uitkomsten uit
deze tijdstudies werden vervolgens gecorrigeerd met de desbetreffende tempowaarderingsfactor. In een later stadium is de SAOB van dit principe van tempowaardering
afgestapt. In een onderzoek van de SAOB naar de tempowaardering is gebleken dat deze
factor, bezien over een groot aantal tijdstudies, vrijwel gelijk is en daardoor als gemiddeld
kan worden beschouwd. 6
Dit is de reden dat de variabelen, die betrekking hebben op het werktempo van het
bouwplaatspersoneel en de torenkraanmachinist, niet worden gekwantificeerd in dit
afstudeerproject. Deze variabelen zijn groen gearceerd in de normstructuur van figuur 22
op bladzijde 29. In bijlage E is per variabele toegelicht waarom de variabele betrekking
heeft op het werktempo en niet wordt betrokken in het vervolgonderzoek.

Hendrix, A.T.M., Looije, A.AJ., Schilden, M. v.d. & Top, M. v.d. (februari 2000). Waarnemings- en
vastlegtechnieken in de Arbeidskunde. Nota 2000. Wageningen: Imag.
6 Interview dhr. Th.J.A. Paap (arbeidskundige, voormalige SAOB).
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5.2.2. Ervaring
Het tweede aspect waarop de kraantijdvariabelen worden afgebakend betreft de
persoonlijke ervaring van de arbeiders. Er bestaan grote verschillen in vaardigheid en
ervaring tussen de werkenden. Hierdoor ontstaan verschillen in de per persoon benodigde
tijd voor een handeling. Het inschatten van deze ervaring is subjectief. Om afwijkingen
door verschillen in ervaring zoveel mogelijk te vermijden, moeten alleen tijdstudies worden
verricht bij personen die voldoende ervaring hebben met een bepaalde bewerking.
Hierdoor worden de variabelen die zijn geënt op ervaring niet meegenomen in het
onderzoek. Er zal een gemiddeld 'ervaringsniveau' zijn opgenomen in de tijden van de
kraantijdkolom.
De variabelen die niet zullen worden gekwantificeerd, zijn paars gearceerd in figuur 22. In
bijlage E is per variabele toegelicht waarom de variabele betrekking heeft op de ervaring
van de arbeider en hierdoor niet wordt betrokken in het vervolgonderzoek.

5.2.3. Incidentele invloed of frequentie
Het laatste aspect waarop de kraantijdvariabelen worden afgebakend betreft de incidentele
invloed of frequentie. Door de geringe invloed op de totale kraantijd of unieke toepassing
van bepaalde kraantijdvariabelen, zullen ze niet worden gekwantificeerd in het
vervolgonderzoek. Deze variabelen zijn blauw gearceerd in figuur 22. In bijlage E is per
variabele toegelicht waarom de variabele betrekking heeft op de incidentele invloed of
toepassing en hierdoor niet wordt betrokken in het vervolgonderzoek.

5.3. Afgebakende normstructuur
Nu de ontwikkelde normstructuur uit § 4.4 is afgebakend kunnen een aantal kraantijdvariabelen uit de kraantijdkolom worden weggehaald. Opgemerkt dient te worden dat
ondanks het niet kwantificeren van deze variabelen, die betrekking hebben op het
werktempo en de ervaring, geen kraantijd weggelaten wordt. Net als in de arbeidskunde
worden dit type variabelen als gemiddeld beschouwd, waardoor dit is opgenomen in de
tijden die door metingen op de bouwplaats zullen worden vergaard.
Door de afbakening op incidentele invloed of toepassing wordt wel kraantijd weggelaten.
De invloed van deze afbakeningen op de kraantijd is echter te bestempelen als nihil. Dit
doordat deze variabelen zelf een incidenteel karakter hebben.
Een totaaloverzicht van de afbakeningen in de normstructuur is visueel weergegeven in
figuur 22 op de volgende bladzijde.
De kraantijdvariabelen die na afbakening overblijven en onderwerp van vervolgonderzoek
zijn, zijn weergegeven in figuur 23, dit betreft de afgebakende normstructuur.
De kraantijdvariabelen in de kraantijdkolom van figuur 23 worden gekwantificeerd of er
worden hulpmiddelen ontwikkeld om dit te kunnen kwantificeren. In de uiterst rechtse
kolom van figuur 23 is een inhoudsopgave opgenomen. De paragraafverwijzingen in deze
inhoudsopgave geven aan in welke paragraaf welke variabele wordt gekwantificeerd. De
handtijden zullen in § 5.4 . worden behandeld, de machinetijden komen in § 5.5. aan bod,
de indirecte tijden in § 5 .6 . en de onbezette tijd in § 5.7.
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Figuur 22: Afgebakende normstructuur
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1______ - - - - - -

werkzaamheden machinist
- Klemmen los- en vastmaken (alleen bij torenkraan op rails)

§ 5.7.5.

- Torenkraancabine en luiken openmaken en afsluiten
- Torenkraan in en uit bedrijf stellen
Figuur 23: Kraantijdkolom inclusief te onderzoeken kraantijdvariabelen met verwijzing naar de desbetreffende paragraaf. (D= directe tijd, I = indirecte tijd)
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5.4. Handtijden
In deze paragraaf worden de variabelen, toebehorend aan de
directe handtijden, gekwantificeerd. Deze variabelen vormen de tijd
die benodigd is voor de handarbeid aan de last of de
hijsvoorziening. Deze tijdsduur is afhankelijk van het soort
bewerking en de eigenschappen hiervan. Dit zal worden toegelicht,
waarna een meetmethodiek wordt belicht om de handtijden te
kunnen kwantificeren. Als toetsing van deze methodiek zijn
metingen uitgevoerd die in het laatste gedeelte van deze paragraaf
zullen worden besproken.
5.4.1. Arbeidsproces(sen) aan de last
Om met behulp van de torenkraan lasten te verplaatsen is naast de
transportfunctie van de torenkraan ook arbeid benodigd van
Machinetijd 3
bouwplaatsmedewerkers (hierna te noemen: aanpikkelateurs). De
aanpikkelateurs maken het mogelijk dat de last wordt aangepikt,
Onbezet
geleid, gesteld, geplaatst en afgepikt. Deze arbeidsprocessen
vergen een bepaalde tijdsduur die kan worden geschaard onder
handtijd 1 en 2 in de kraantijdkolom. Doordat er lasten bestaan in alle vormen, maten en
gewichten, bestaan er verschillende hijsvoorzieningen om al deze lasten veilig te kunnen
transporteren.
Enkele voorbeelden
bedragen de kalkzandsteenblokkenklem, de
compensatiecilinder, de pallethijshaak, de steen klem en de tweesprong. Veelal zullen
meerdere hijsvoorzieningen aanwezig zijn op de bouwplaats om het scala aan lasten te
kunnen transporteren. Dit betekent dat hijsvoorzieningen vaak gewisseld moeten worden.
Het aan-, en afpikken van de verschillende hijsvoorzieningen neemt tijd in beslag en
verruimt hierdoor de kraantijd. Dit arbeidsproces wordt geschaard onder 'wisseling
hijsvoorziening' in de kraantijdkolom.
Doordat het aantal verschillende hijslasten en hijsvoorzieningen in de bouwnijverheid groot
is, bestaat er een scala aan verschillende handtijden. Dit maakt dat het soort bewerking en
de specifieke eigenschappen hiervan onmisbaar zijn voor de kwantificering van de
handtijd.
5.4 .1.1. Soort bewerking
De tijdsduur van de arbeidsprocessen is afhankelijk van het soort bewerking. Zo neemt het
stellen van een tunnelbekisting over het algemeen meer tijd in beslag dan het plaatsen
van een pallet bakstenen. De bewerkingstijd is de belangrijkste variabele voor de directe
handtijd.
5.4 .1.2. Eigenschappen van de bewerking
De verschillende bewerkingen in de bouwnijverheid zijn veelal niet eenduidig. Zo kan beton
met verschillende hulpmiddelen worden gestort. Het verdient aanbeveling om bij een
valhoogte van meer dan 1,5 meter naast de kraankubel een stortbroek of stortkoker toe te
passen. Het storten met deze hulpmiddelen gaat minder snel dan met een kraankubel, wat
gevolgen heeft voor de tijdsduur van de handtijd.
Het positioneren van prefab betonnen elementen kan ook op verschillende manieren
worden uitgevoerd. Zo kan een element worden gesteld of gedwongen worden
gepositioneerd. Dit heeft gevolgen voor de bewerkingstijd van het prefab betonnen
element en daarmee voor de handtijd in de kraantijdkolom.
Hiernaast is de nauwkeurigheid van de te storten, te stellen, te plaatsen of de te geleiden
last van belang voor de handtijd. Wanneer de last in een liftschacht moet worden geplaatst
zal dit meer tijd in beslag nemen dan dat de last vrij op de vloer moet worden geplaatst.
Een ander voorbeeld van dit aspect is het verschil tussen het storten van een wand en het
storten van een vloer met een kraankubel. Voor het storten van de wand is een grotere
precisie, ten aanzien van de positionering van de kubel benodigd, dan bij het storten van
de vloer.

De soort bewerking met de bijbehorende eigenschappen vormen variabelen ten aanzien
van de duur van de handtijd. Voor de kwantificering van de handtijd is het dus
noodzakelijk dit op te nemen in de meetmethodiek. Deze methodiek zal in de volgende
paragraaf worden behandeld .
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5.4.2. Meetmethodiek handtijden
De handtijden kunnen worden gekwantificeerd door metingen op de bouwplaats. Door het
uitvoeren van tijdstudies kunnen handtijden worden geobserveerd en vastgelegd. Ter
begrenzing van de handtijden moet worden gezocht naar meetpunten. Dit zijn markante
punten en goed waarneembare momenten, zoals een aanraking. Meetpunten zijn
duidelijke begin- en eindpunten van handelingen of deelbewerkingen. Het eindmeetpunt
van de ene handeling is tevens het beginmeetpunt van de volgende handeling.
Voor de kwantificering van de handtijden zijn meetpunten gedefinieerd. Deze meetpunten
zijn weergegeven in figuur 24.
Kraantijdkolom

Meetpunten handtijden

S tart: Ha nd raakt hijshaak of hijsvoorziening teneinde een last aan te pikken .
Handtijd 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eind: Hand 105 van last c. q. het moment dat de machInist de last vrij kan bewegen .
Machinetijd 1

Transporttijd torenkraan .

S tart: Hand raakt last c.q . het moment dat de machinist de last niet meer
Handtijd 2

Machinetijd 2

Wisseling
hij svoorzieni ng
Machinetijd 3

kan b~~_~~'!~_r:!~i_r:! d e d~J?st l~.EL~~~senl rt~_~!~..r:!_ ~~_~~~!~IJ~ ________________________________
Eind: Hand los van hijshaak of hijsvoorziening c.q. het moment dat
de machinist de hIjshaak vrij kan bewegen .
~rtl

Transporttijd torenkraan.

Start: Hand raakt hijshaak of hijsvoorziening teneinde een hijsvoorziening te wisselen.

------------------------------------------------------------------------------------_ .............---------.-----... -----------

Eind: Hand los van hijshaak of Il ijsvoorzlenlng C.q . het moment dat
de machin ist de hij svoorzien ing vrij kan bewegen .

Transporttijd torenkraan.

Onbezet

Figuur 24: Meetpunten handtijden rood weergegeven.

In bijlage F is een gedetailleerder overzicht opgenomen van alle meetpunten in de
kraantijdkolom. In dit overzicht worden de handtijden verder gespecificeerd en worden
hiervoor meetpunten geboden.
Het is van belang om de gemeten handtijden goed te omschrijven. Dit kan worden bereikt
door het toepassen van tabel 3, op de volgende bladzijde. Als voorbeeld is hier de handtijd
'storten met de kraankubel' beschreven.
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Omschrijving totale handtijd

Storten met de kraankubel

Soort bewerking
Activiteiten handtijd 1

Het storten van een tunneldek van een tunnelbekisting.
Vullen van kraankubel
1. Hand van chauffeur raakt kraankubel;
2. Kraankubel omlaag geleiden;
3. Kraankubel in de gewenste positie leggen;
4. Betonschuif van de betonmixer uitklappen;
5. Betonmixer aanzetten (harder laten draaien);
6. Kraankubel vullen met beton;
7. Betonmixer uitzetten (zachter laten draaien);
8. Restbeton op betonschuif in kraankubel schrapen met schep;
9. Betonschuif inklappen;
10. Kraankubel omhooÇL geleiden.
Personele bezetting handtijd 1
Het vullen van de kraan kub el wordt Uitgevoerd door de chauffeur
van de betonmixer.
Activiteiten handtijd 2
Storten met kraankubel (tunnelbekisting : tunneldek)
1. Hand van arbeider raakt kraankubel;
2. Kraankubel omlaag geleiden;
3. Kraankubel in de gewenste positie brengen;
4. Kraankubellegen;
5. Kraankubel omhooS] geleiden.
Personele bezetting handtijd 2
Het storten van het tunneldek van de tunnelbekisting wordt
uitgevoerd door 2 arbeiders. Eén arbeider bedient de 'klep' van
de kraankubel terwijl de 2 e arbeider de kraankubel naar de
gewenste positie begeleidt.
De ingezette kraankubel heeft een inhoud van 2 m3 (2000 liter).
Eigenschappen hijsvoorziening
Overige eigenschappen
De stortlocatie is goed bereikbaar zonder obstructies in de
nabijheid.
De kraankubel wordt niet op één positie geleegd maar wordt
verspreid over het tunneldek. De torenkraan beweegt met
de kraankubel over het tunneldek waarbij de arbeiders de
kraankubel volqen.
...
..
Tabel 3: BeschrijVing van de eigenschappen van handtijd 1 en 2 als basIs voor een eenduidige
kwalificering.

.
.

Indien de handtijd conform het bovenstaande voorbeeld wordt omschreven, kunnen op
een eenduidige manier alle eigenschappen van de handtijd worden vastgelegd. Hiermee
wordt het onderscheid duidelijk tussen het scala aan handtijden en zijn zaken als
personele bezetting en de eigenschappen van de hijsvoorziening bekend. Het heeft
namelijk invloed op de tijdsduur van de handtijd of dit door één of twee personen wordt
uitgevoerd. Een goede omschrijving van de activiteiten is van wezenlijk belang voor een
duidelijke kwantificering van de handtijd.
5.4.2.1. Toetsing meetmethodiek
Om de ontwikkelde meetmethodiek te toetsen zijn een aantal handtijden op de bouwplaats
gemeten. De handtijden zijn gekwalificeerd conform het voorbeeld in tabel 3 en
gekwantificeerd op basis van de meetpunten, zoals weergegeven in figuur 24. De
resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage G.

Bij het meten van de handtijden zijn geen problemen opgetreden met de geformuleerde
meetpunten. Geconcludeerd kan worden dat de meetpunten voldoende draagvlak bieden
om de handtijden op een eenduidige wijze te kunnen kwantificeren .
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5.5. Machinetijden
De machinetijd van de torenkraan bestaat uit de benodigde tijd
voor de transportbewegingen. Deze tijd is afhankelijk van:
De snelheden van de transportbewegingen.
De mate waarin deze transportbewegingen gecombineerd
worden.
De af te leggen (transport)afstand.

Handtijd 1

Aan de hand van de bovenstaande variabelen zal de kwantificering
van de machinetijd uiteengezet worden. Allereerst zullen de
snelheden van de transportbewegingen van de torenkraan worden
behandeld, waarna de combinaties van deze bewegingen worden
toegelicht. Als laatste zal worden ingegaan op de af te leggen
afstand die de torenkraan moet overbruggen.

5.5.1. Snelheden transportbewegingen
Onbezet
De torenkraan kan bepaalde transportbewegingen uitvoeren. Dit
kan plaatsvinden in zowel verticale als horizontale richting. De
verschillende transportbewegingen betreffen:
Hijsen: Het verticaal omhoog verplaatsen van vrijhangende lasten.
Vieren: Het verticaal omlaag verplaatsen van vrijhangende lasten.
Katten: Het in horizontale richting verplaatsen van vrijhangende lasten, door de loopkat geleid over de giek te verplaatsen.
Zwenken: Het in horizontale richting verplaatsen van vrijhangende lasten, door de giek
in horizontale richting geleid te laten roteren rondom de draaikrans.
Rijden: Het in horizontale richting verplaatsen van vrijhangende lasten, door de
torenkraan over de kraanbaan te laten rijden.
In figuur 25 zijn de mogelijke transportbewegingen van de torenkraan gevisualiseerd.

Figuur 25: Transportbewegingen van de torenkraan.

De snelheden van de transportbewegingen zijn afhankelijk van:
De snelheden van de motoren, in combinatie met het gewicht van de hijslast.
De vertraging en versnelling van de transportbewegingen.
In bijlage H is een uitgebreide toelichting opgenomen ten aanzien van deze twee aspecten.
In deze rapportage zal worden volstaan met een korte beschrijving hiervan.
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5.5.1.1. Snelheden motoren
De transportbewegingen van de torenkraan worden aangedreven door elektromotoren.
Deze motoren leveren een bepaald vermogen . Net als bij auto's kunnen torenkranen zijn
uitgerust met lichtere en zwaardere motoren. Afhankelijk van de gewenste prestatie kan
een motorvermogen worden gekozen. Naast het vermogen van de motoren speelt het
gewicht van de hijslast een belangrijke rol. De snelheid van de elektromotoren wordt
aangepast aan het gewicht van de hijslast dat in de hijshaak hangt . Bij een oplopend
hijsgewicht zal de snelheid van het hijsen, vieren en katten afnemen.
5 .5 .1.2. Versnelling en vertraging transportbewegingen
De fabrikant van de torenkraan vermeldt in de documentatie van de kraan de
motorvermogens met bijbehorende snelheden van de transportbewegingen . Dit betreffen
topsnelheden waarbij geen rekening wordt gehouden met de versnelling en vertraging van
de bewegingen. Het duurt namelijk enkele momenten voordat de transportbewegingen in
gang zijn gezet en weer stilstaan. Deze tijd kan worden aangemerkt als acceleratie- en
remtijd.

Het adviesbureau voor Bouwmachines (ABOMA) en de Stichting Arbeidstechnisch
Onderzoek Bouwnijverheid (SAOB) hebben in de jaren '60 onderzoek uitgevoerd naar deze
acceleratie- en remtijd bij torenkranen. 7 De uitkomsten van dit onderzoek zijn
geanalyseerd. Op basis hiervan is het mogelijk geworden de gemiddelde acceleratie- en
remtijd van de destijds onderzochte torenkranen te bepalen. Deze gemiddelde acceleratieen remtijd wordt voor dit afstudeerproject verrekend in de snelheden van de
transportbewegingen, zoals opgegeven door de fabrikant. Door het opnemen van deze
versnelling en vertraging kan met een meer betrouwbare snelheid de machinetijd worden
berekend.
Met de kennis van de snelheden van de transportbewegingen, in combinatie met de
onderzochte gemiddelde versnelling en vertraging, is het mogelijk om met een gegeven
afstand de benodigde machinetijd te berekenen. De torenkraanmachinist zal de
verschillende bewegingen echter niet allen achter elkaar uitvoeren maar zal deze
combineren. De machinetijd bestaat namelijk uit een combinatie van transportbewegingen
die al dan niet tegelijkertijd worden uitgevoerd . Dit betekent, dat ter voorkoming van
dubbeltelling, een nauwkeurige analyse gemaakt dient te worden van de
transportbewegingen . Dit zal in de volgende paragraaf worden toegelicht.

7
Stichting Bouwresearch en Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (1970).
Handleiding voor de keuze van torenkranen op basis van hun arbeidstechnische prestaties. Deel 11. Nr.
2 7. Alphen aan den Rijn / Brussel : N. Samsom N.V.
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5.5.2. Combinaties transportbewegingen
De mate waarin de verschillende transportbewegingen worden gecombineerd zijn minstens
zo belangrijk als de individuele snelheden. De bewegingen zullen niet allen achter elkaar
worden uitgevoerd, maar worden door de torenkraanmachinist gecombineerd. Hierdoor
vormen de snelheden en de manier waarop de transportbewegingen worden gecombineerd
belangrijke variabelen voor de duur van de machinetijd.
De transportbewegingen van de torenkraan kunnen al naar gelang de hijshoogte, de
zwenkhoek, rijafstand, veiligheidseisen en vaardigheid van de kraanmachinist geheel of
gedeeltelijk samenvallen. De totale machinetijd voor een hijslast dient bepaald te worden
door middel van vergelijking en afstemming van de tijden van de transportbewegingen.
Voor de bepaling van de combinaties van de transportbewegingen dient rekening te
worden gehouden met de volgende eisen:
In het algemeen mag met rijden enjof zwenken worden begonnen, nadat de last 2,50
meter gehesen is. Dit in verband met de veiligheid en werkruimte voor het
bouwplaatspersoneel en de eventuele aanwezige obstakels op het bouwterrein of de
werkvloer.
Met hetzelfde oogmerk houdt men de last ongeveer 2,50 meter hoger dan het
bouwterrein of de werkvloer waarvoor de last bestemd is, zie figuur 26.
Men hijst ongeveer 1 meter hoger dan de steigermasten waar de hijslast overheen
moet, zie figuur 26.
Voor de berekening van de machinetijd laat men de last niet verder vieren dan tot l,S
meter boven de plaats waar de last moet komen, zie figuur 26. Deze hoogte is
namelijk het meetpunt waarop de tijd ingaat voor de desbetreffende handtijd.
In het algemeen zal de vierhoogte boven de werkplek circa 1 a 2 meter bedragen.
In figuur 26 zijn de uitgangspunten weergegeven ten aanzien van de hijshoogte. In de
rechterafbeelding is een situatie weergegeven indien een steiger aanwezig is.

.................
j 1

: 2,5 m :

Hijshoogte 11 m

····l

i
i 8,5 m

j

1·············1

.............................

!

m

Hijshoogte 15 m

i

i

·. ·. · · ·. . . ···r···
IVieren 5 m
··l··: 1,50 m

.

1'4 m
"*

•

Figuur 26: Bepaling van de hijshoogte voor de berekening van de transportafstand. Links zonder
steiger, rechts met steiger.

Voor de berekening van de machinetijd is het noodzakelijk de maatgevende beweging te
kennen. Een hulpmiddel daarbij is figuur 27, weergegeven op de volgende bladzijde. In dit
schema zijn, op basis van de snelheden van de torenkraan, alle transportbewegingstijden
naast elkaar vermeld. Op vrij eenvoudige wijze is nu de maatgevende machinetijd te
bepalen. Op basis van deze systematiek is de tijdsduur van alle transportbewegingen te
berekenen. Dit zal met een voorbeeld worden verduidelijkt.
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Voorbeeldberekening machinetijd
Gegeven:

Gevraagd:
Oplossing:

Te hijsen hoogte:
15 meter
Te rijden afstand:
4,5 meter
Zwenkhoek:
100° (waarvan 50° tot de bouw)
Vieren:
4 meter
Bepaal de benodigde machinetijd.
De ervaren kraanmachinist zal:

15 meter hijsen (zie A in figuur 27)
Tegelijkertijd zal hij gaan rijden en zwenken (echter heeft hij dus eerst 2,50 meter
gehesen). (zie B en C in figuur 27)
3. 15 meter hijsen komt overeen met 4,80 meter rijden en 56° zwenken.
4. De kraanmachinist moest 4,5 meter rijden en 50° zwenken tot de bouw. Het hijsen is
maatgevend gebleken.
5. Nu moet de kraanmachinist nog tot 100° doorzwenken. (C')
6. Dan 4 meter vieren. (D)
7. Machinetijd is dan 56 centiminuten.

1.
2.

Machinetijd-berekening kraancyclus
Hijshoogte
(H in m')

I Rijafstand I Zwenkhoek I
(L in m')

I

Zwenkhoek
(G, in 0)

(G, in 0)

I

Tijdschaal
in 0,01 min .

I

Vieren
(V in m')

90

85

250

80

25
250

75

40

200
70

40

20
35

200

65
35

150
30

60

15
150

V =.4 m .

110
I

25
10

I
I
I 50
I
I

20

5

15

45

I

100

30

_50
_ __ L
25

40
35

- So-

20

30
15
25

0
10

Cz

0

20

0

CR

5

Cz

15
10

0

CH

2,5 m.

2,5 m.

hijsen

hijsen

CH

CH

10

5

5
0

C'
B
C
D
Figuur 27: Hulpmiddel voor het berekenen van de machinetijd van de torenkraan. (C H, CR, Cz =
Constante hijsen, rijden en zwenken (=acceleratietijd»

A
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5.5.3. Af te leggen (transport)afstanden
De variabelen voor de bepaling van de machinetijd bestaan uit de snelheid van de
transportbewegingen van de torenkraan, de mate waarin deze bewegingen worden
gecombineerd en de af te leggen afstand. De eerste twee aspecten kunnen worden
bepaald, waarbij de gecorrigeerde snelheden van de toren kraan evenals de kennis over het
combineren van de transportbewegingen de input vormen.
Wat rest voor de bepaling van de machinetijd is de af te leggen afstand. Deze afstanden
zijn afhankelijk van:
Bouwwerk- en bouwplaatsafmetingen
De hoogte, diepte en lengte van het te bouwen bouwwerk zijn variabelen voor de te
overbruggen (transport)afstanden. Vooral de hoogte van een gebouw is een belangrijke
variabele voor de machinetijd, doordat deze afstand bij hoogbouw veelal de grootste
afstand is.
Opslag-, laad- en loslocaties op de bouwplaats
Op de bouwplaats ligt over het algemeen veel bouwmateriaal en bouwmaterieel
opgeslagen. De locatie(s) van deze opslag ten opzichte van de verwerkingspiek bepaalt de
te overbruggen transportafstand. Belangrijke aspecten bedragen laad en loslocaties van
(weg)transport en of het verspreide of gecentraliseerde opslaglocaties bedragen.
5 .5.3.1. Machinetijd tijdens kraanhandeling
Machinetijd
1
betreft
de
tijdsduur
voor
de
transportbewegingen van de torenkraan tussen de locatie
van handtijd 1 en handtijd 2, zie figuur 28.
In veel gevallen zal een verplaatsing plaatsvinden tussen
de opslaglocatie(s) en de verwerkingspiek op de
werkvloer of tussen de verschillende werkplekken
onderling. Hiermee is deze afstand goed in te schatten
waarmee de machinetijd kan worden bepaald conform het
voorbeeld op bladzijde 39.
5.5.3 .2. Machinetijd tijdens afstemming
Machinetijd 2 en 3 maken geen onderdeel uit van de
kraanhandeling maar van de afstemming, zie figuur 28.
Dit betreffen de transportbewegingen waarbij geen lasten
worden getransporteerd maar die noodzakelijk zijn voor
de afstemming van een nieuwe handtijd 1. Deze
afstanden zijn lastiger te bepalen, doordat de volgorde
van de kraanhandelingen hiervoor van belang is . De
organisatie op de bouwplaats en het gebruik van de
torenkraan door het bouwplaatspersoneel bepaalt deze
volgorde.

Handtijd 1

Onbezet

Wanneer machinetijd 2 en 3 moeten worden bepaald, is
Figuur 28: Verschillende
machinetijden van de
informatie over de volgorde van de te transporteren
kraantijdkolom.
lasten benodigd. Een last wordt immers in handtijd 2
afgepikt waarna de torenkraan naar een nieuw aan te
pikken last moet bewegen. Wanneer tijdens de afstemming een hijsvoorziening moet
worden gewisseld moet de locatie van de hijsvoorziening bekend zijn om de afstanden ten
aanzien van machinetijd 2 en 3 te kunnen bepalen.
Aan de hand van figuur 29, op de volgende bladzijde, zullen de mogelijke afstanden
worden besproken die machinetijd 2 en 3 kunnen hebben.
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M.T.1

Kraanhandeling
......_ -....- - - ' - - - - - - - - - .I-_ _ _--~- - - - - - - - - - - - - -

M.T.2

Afstemming

Wisseling
hijsvoorziening
Figuur 29: Kraancyclus en deelcyclus met bijbehorende machinetijden . (M.T. = machinetijd)

Figuur 29 geeft de kraan- en deelcyclus uit de kraantijdkolom weer. Aan de hand van dit
figuur kunnen de verschillende afstanden worden besproken die zich voor kunnen doen
tijdens de cycli.
Machinetijd 1 bestaat uit de afstand tussen de locatie van handtijd 1 en de locatie van
handtijd 2. Deze afstand is theoretisch te benaderen doordat de aan- en afpiklocaties
bekend zijn.
Machinetijd 2 kan uit drie typen afstanden bestaan. Zo kan deze afstand gelijk zijn aan
machinetijd 1. Dit is het geval indien een repeterende kraancyclus wordt uitgevoerd. Een
voorbeeld hiervan is het storten van beton. De torenkraan moet hier continu tussen de
locatie van de mixer en de locatie van de stort bewegen. In dit geval zijn machinetijd 1 en
machinetijd 2 aan elkaar gelijk en kunnen beiden theoretisch worden benaderd.
De tweede type afstand van machinetijd 2 kan bestaan uit de afstand tussen handtijd 2 en
een nieuwe handtijd 1. Dit is het geval bij een niet-repeterende kraancyclus. Voor het
bepalen van deze afstand is de volgorde van de kraancycli van belang. Voor dit
afstudeerproject wordt aangenomen dat deze volgorde niet bekend is, waardoor deze
afstand niet te bepalen is.
De derde mogelijke afstand, toebehorend tot machinetijd 2, kan bestaan uit de afstand
tussen de locatie van handtijd 2 en de locatie van de wisseling van de hijsvoorziening.
Doordat de locatie van de hijsvoorziening niet bekend is, kan deze afstand niet worden
bepaald.
Machinetijd 3 tenslotte, bestaat altijd uit de afstand tussen de locatie van de wisseling van
de hijsvoorziening en handtijd 1. Ook deze afstand kan, door het ontbreken van de locatie
van de hijsvoorziening, niet worden bepaald.
De bovenstaande mogelijkheden ten aanzien van de af te leggen afstanden tijdens de
machinetijden, zijn visueel weergegeven in figuur 30. In deze figuur is tevens aangegeven
of de desbetreffende afstand bekend of onbekend is.
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Afstand handtijd 1 - handtijd 2: BEKEND
Afstand handtijd 2 - 'nieuwe' handtijd 1: ONBEKEND
Afstand handtijd 2 - wisseling hijsvoorziening: ONBEKEND
Afstand wisseling hijsvoorziening - 'nieuwe' handtijd : ONBEKEND

Figuur 30: Mogelijke, bekende en onbekende, transportafstanden gedurende de machinetijden.

In de laatste kolom van figuur 30 is voor elk type afstand een letter weergegeven (A tot en
met 0). Van deze 4 verschillende afstanden is er één bekend en zijn de overige drie
onbekend. Doordat machinetijd 2 kan bestaan uit drie verschillende afstanden (A, B en C)
zal dit onderscheid ook worden gemaakt in de kraantijdkolom, zie figuur 31. Doordat
machinetijd 1 en 3 altijd uit hetzelfde type afstand bestaan, blijven deze namen
ongewijzigd in de kraantijdkolom.
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De onbekende machinetijden zijn gearceerd in de
kraantijdkolom van figuur 31. Deze machinetijden
kunnen niet worden bepaald doordat de af te leggen
afstanden vooraf niet vast te stellen zijn. Dit doordat
deze afstanden afhankelijk zijn van de uitvoeringsorganisatie en de volgorde van de kraancycli. Hierdoor is
het noodzakelijk dat hiervoor een voorspelling voor
moeten worden gedaan.
Hoewel de specifieke afstanden onbekend zijn, zijn de
overige variabelen die machinetijd 2B, 2C en 3 vormen
wel bekend, de snelheden en combinaties van de
transportbewegingen .
De snelheden van de torenkraan en de combinaties van
de transportbewegingen zullen tijdens de afstemmingsperiode niet noemenswaardig verschillen met die tijdens
de kraanhandeling. Veelal zullen de snelheden van de
transportbewegingen in de afstemmingsfase hoog liggen,
doordat de torenkraan dan geen hijslast in de hijshaak
heeft hangen.
De onbekende variabele betreft de af te leggen afstand.
Deze afstand is, gedurende de afstemmingsperiode,
afhankelijk van :
Het transportbereik van de torenkraan .
De organisatiegraad op de bouwplaats.
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Figuur 31: Onbekende
machinetijden .

Deze twee aspecten zullen in het vervolg van deze rapportage worden besproken.
Transportbereik van de torenkraan
De afstand die de toren kraan tijdens de
afstemmingsperiode aflegt, wordt begrensd
door het transportbereik van de torenkraan.
De vlucht, hijshoogte en de lengte van een
eventuele kraanbaan begrenzen de 'ruimte'
waarin de toren kraan kan transporteren, zie
figuur 32. Dit transportbereik is afgestemd op
het te realiseren bouwwerk. Bij hoogbouw zal
de hijshoogte van de torenkraan de hoofdtoon
voeren . Bij een langgerekt gebouw zal de
torenkraan over een kraanbaan kunnen
rijden. Indien een torenkraan kan rijden over
een kraanbaan of een grote hijshoogte heeft
wordt het transportbereik van de torenkraan Figuur 32: Transportbereik torenkraan.
groter, waardoor de afstemmingstijd eveneens zal toenemen. Afstemming is dus onlosmakelijk verbonden met het bereik van de
torenkraan en daarmee met de afmetingen van het te bouwen bouwwerk.
Het maximale transportbereik van de torenkraan wordt gevormd door:
De berijdbare kraanbaanlengte .
•
De maximale vlucht.
De maximale hijshoogte.
Samen vormen deze drie aspecten de ingrediënten voor de maximale machine-afstand die
de torenkraan af kan leggen. Bij deze maximale machine-afstand, zie figuur 33, moet de
toren kraan:
180 0 zwenken
•
Maximaal hijsen of vieren
Maximaal rijden
Maximaal uitkatten of inkatten
De maximale machine-afstand die de torenkraan tijdens de afstemming kan afleggen is:
Maximale horizontale afstand + maximale verticale afstand =
«Berijdbare kraanbaanlengte - onderwagenbreedte)+ nuttige vlucht + 180 0 zwenken) +
maximale hijshoogte.
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Figuur 33: Maximale machine-afstand van de torenkraan .
De maximale machine-afstand is op deze manier voor elke torenkraan te berekenen. Met
deze afstand is tevens de maximale afstand bekend die de torenkraan af kan leggen
tijdens de afstemmingsperiode. Hierdoor is de maximale machinetijd te berekenen van
machinetijd 2B, 2C en 3. Een dergelijke berekening is weergegeven in tabel 4.

Torenkraanspecificaties (afmetingen)
Maximale hijshoogte
Zwenkhoek
Nuttige vlucht
Berijdbare kraanbaanlengte
Onderwagenbreedte
Massa hijslast

50 meter
180°
50 meter
25 meter
6 meter
< 650 kq. (afstemming: onbelast)

Snelheid transportbewegingen
Hijsen en vieren
Katten
Zwenken
Rijden

Opgave
fabrikant
129 m./min .
825 m./min.
070mw./min.
125 m./min.

sec. per

m./o
047 x H
073 x K
024 x G
48xA

Gemiddelde
afwiLkinQ
2 82 + 0 0342 x H
143 + 0 082 x K
6 sec.
288 + 0 084 x A

Gecorrigeerde
formule
282 + 0 50 x H
143 + 081 x K
6 + 0 24 x G
288 + 4 88 x A

Berekening maximale machinetijd
l. Allereerst dient er 2 5 meter qehesen te worden: I
(2 82/2) + 0 50 x 2 5 = 2 66 sec.
Na het 2 5 meter hijsen wordt doorgehesen begint het zwenken katten en rijden.
2. Hijsen tot 50 meter:
I (2 82/2) + 0 50 x (50 m.-2 5 m .)= 25 16 sec.
In deze hiistii d (25 16 seconden) wordt qezwenkt qereden en qekat.
3. Zwenken:
G = (25 16 - (6/2)) / 0 24 = 9233°
4 . Riiden:
A =J25 16 - (2 88/2JlJ 4 88 = 4 86 m.
5. Katten:
K = (25 16 - (1 43/2)) / 0 81 = 30 18 m.
Er moet nu nog: (180° - 92 33°) = 87 67° worden gezwenkt
6. Zwenken:
(6j2) + 0 24 x 87 67° = 24 04 sec.
I
En er moet tegelijkertijd ook nog: (50 m . - 30 18 m.) = 1982 meter worden qekat.
7. Katten:
(143/2) + 0 81 x 1982 = 1677 sec.
I
En er moet nu noq: (25 m. - 6 m.) - 4 86 m .) = 14 14 meter worden qereden
8. Rijden:
I (288/2) + 4 88 x 14 14 m. = 70 44 sec.
Het rijden is maatgevend gebleken doordat dit 46 4 sec. langer heeft geduurd dan het zwenken.
Maatqevende transportbeweqinqen: hi i sen en riiden:
9 . Optellen van maatgevende transportbewegingen : I
2 66 + 25 16 + 70 44 = 98 26 sec.
..
Tabel 4: Voorbeeldberekenmg van de maximale machmetljd op basIs van de maximale machIneafstand van de torenkraan
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De maximale machinetijd tijdens de afstemming bedraagt bij de torenkraan uit het
voorbeeld van tabel 4: 98,26 seconden. Dit betreft een extreme waarde. Om deze waarde
te nuanceren zou de maximale afstemmingstijd kunnen worden gemiddeld, dit zou dan het
gemiddelde moeten zijn van de maximale machine-afstand en de minimale machineafstand.
De minimale machine-afstand wordt voor dit onderzoek op 36 graden zwenken gesteld,
wat ongeveer 14,6 seconden duurt. De gemiddelde machinetijd komt hierbij uit op 56,45
seconden per afstemmingsbeweging.
Op bovenstaande wijze kan voor elk type torenkraan de maximale en de minimale
machinetijd worden bepaald. Dit aan de hand van de gecorrigeerde torenkraansnelheden,
de combinaties van transportbewegingen en de maximale en minimale machine-afstand.
Deze tijd kan worden gebruikt voor de kwantificering van machinetijd 2B, 2C en 3. Voor de
praktijk is de gebruikmaking van deze maximale of minimale machine-afstand niet
realistisch. Dit doordat het extreme afstanden betreft die in de praktijk minimaal voor
zullen komen.
Om de minimale en maximale machine-afstand te nuanceren en hierdoor beter bruikbaar
te maken voor de praktijk, zou deze afstand kunnen worden gekoppeld aan de
organisatiegraad op de bouwplaats. Een efficiënte uitvoeringsorganisatie is er immers op
gericht dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de torenkraan. Deze organisatiegraad is
afhankelijk van een aantal aspecten, zoals toegelicht op de volgende bladzijde.
Organisatiegraad op de bouwplaats
De organisatie van de aansluiting van de kraanhandelingen is bepalend voor de lengte van
de machine-afstand en hiervoor voor de tijdsduur van de afstemming. De ideale
afstemming wordt verkregen door de gewenste kraanhandelingen met minimale machineafstanden (lees: machinetijden 2 en 3) te bewerkstelligen. Organisatie is hierbij van groot
belang . De aspecten die de mate van afstemming bepalen zijn onder andere :

Mate van coördinatie kraantijdverdeling.
Het coördineren van de verschillende kraanhandelingen kan het afstemverlies
beperken. Wanneer geen enkele vorm van coördinatie wordt gehanteerd zullen de
kraanhandelingen ongeorganiseerd plaatsvinden en zal de torenkraan onnodig lange
'afstemmingsbewegingen' moeten maken. De coördinatie van de kraanhandelingen is
afhankelijk van:
o
De communicatie van het bouwplaatspersoneel onderling.
o
De aanwezigheid van een coördinerend logistiek voorman of uitvoerder.
o
De aanwezigheid van een transportplan of een hijsplan.
Hoeveelheid ploegen werkzaam onder dezelfde torenkraan.
De hoeveelheid ploegen die werkzaam zijn onder de torenkraan vormen een
belangrijke invloedsfactor ten aanzien van het afstemverlies. Wanneer de torenkraan
steeds een andere ploeg moet faciliteren zullen veel en lange transportbewegingen
worden gemaakt. Deze bewegingen zijn tevens afhankelijk van:
o
De locaties van de verschillende werkplekken van het bouwplaatspersoneel
werkend onder het zelfde torenkraanbereik.
o
Of alleen het personeel van de hoofdaannemer of ook onderaannemers de
torenkraan gebruiken.
Bouw-jproductievolgorde bouwwerk.
Wordt het bouwwerk in een aanééngesloten bouwstroom uitgevoerd of gebeurd dit niet
aanééngesloten? Vooral bij een torenkraan op rails maakt het veel verschil of de
torenkraan telkens heen en weer moet rijden of dat dit geleidelijk gebeurt.
Afstemming aan,- en afvoer (wegtransport) .
Bevat de bouwplaats meerdere laad- en loslocaties? Liggen deze locaties ver uit
elkaar? Hoe is de coördinatie van aan- en afvoer geregeld?
Opslaglocaties op de bouwplaats.
Bevat de bouwplaats veel uit elkaar liggende opslaglocaties of is er één gecentraliseerde opslaglocatie?
Serie,- en routine effect bouwplaatspersoneel en torenkraanmachinist.
Werken er vaste ploegen en onderaannemers onder de torenkraan? Is er een vaste
torenkraanmachinist aanwezig? Routine kan het afstemverlies beperken.
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Op basis van de voorgaande aspecten kan een beeld worden verkregen van de bouwplaats
en de organisatie ten aanzien van de afstanden van de torenkraan die tijdens de
afstemming worden afgelegd. Er kan vervolgens een inschatting worden gemaakt van de
organisatiegraad op de bouwplaats (op een schaal van 1 tot 5). Deze inschatting kan
worden gebruikt om de maximale machinetijd gedurende de afstemming te nuanceren.
De berekende maximale machinetijd, van het voorbeeld uit tabel 4, kan worden
toebedeeld aan de meest inefficiënte organisatie . Er wordt tenslotte per kraanhandeling de
maximale machine-afstand afgelegd om een nieuwe last aan te pikken. Op deze manier
kan ook de minimale machinetijd worden gekoppeld aan de meest efficiënte organisatie.
De minimale machinetijd berust op de minimale machine-afstand. Dit betekent dat de
torenkraan onbelast slechts kleine afstanden aflegt en de torenkraan bijna altijd aan het
transporteren is, zonder veel afstemverlies.
Met de maximale en minimale machinetijd als begrenzing kan een schaalverdeling worden
opgesteld die is gekoppeld aan de organisatiegraad op de bouwplaats, zie tabel 5.

Inschaling
1
2
3
4
5

Nuancering maximale machinetijd toren kraan
Organisatiegraad
Machinetijd
Zeer inefficiënt
Maximale machinetijd
Inefficiënt
Gemiddeld
Gemiddelde machinetijd
Efficiënt
Zeer efficiënt
Minimale machinetiid

98
77
56
35
14

Tijd
3 seconden
4 seconden
5 seconden
4 seconden
6 seconden

Tabel 5: Koppeling organisatiegraad - afstemmings(machine)tijd

Op basis van de opgesomde aspecten ten aanzien van de organisatie kan nu een inschaling
worden gemaakt van de organisatiegraad. Met deze inschaling kan de bijbehorende
machinetijd gedurende de afstemming (machinetijd 2B, 2C en 3) worden vastgesteld. De
kracht van deze afstemmingstijd schuilt in het feit dat deze berust op:
De afmetingen van het te realiseren bouwwerk en de bouwplaats (transportbereik
torenkraan).
De snelheden van de ingezette torenkraan (inclusief acceleratie- en remtijd) .
De kennis van het combineren van de transportbewegingen van de torenkraan.
Een inschaling van de organisatiegraad op de bouwplaats.
Opgemerkt dient te worden dat deze inschaling ook bruikbaar is voor de machinetijden 1
en 2A. In paragraaf 5.5.3.1. is echter gesteld dat deze machinetijden met een grotere
betrouwbaarheid kunnen worden bepaald, doordat de locaties van de handtijden bekend
zijn.
Als afsluiting van deze paragraaf zal een voorbeeld worden gegeven van het gebruik van
de inschaling van de afstemmings-machinetijd.
Voorbeeld inschaling afstemmings-machinetijd
Stel dat er op een bouwplaats per dag 85 kraan cycli worden uitgevoerd. We
schalen de organisatie op de bouwplaats in als gemiddeld (inschaling 3). De
machinetijd die hieraan toebehoort, bedraagt 56,5 seconden. De afstemmingstijd
per dag bedraagt dan: 85 x 56,5 seconden = 5567,5 seconden.
Wanneer we deze tijd uitdrukken als percentage van de 8-urige werkdag komen
we uit op een afstemmingspercentage van 19,3%. Gedurende deze tijd wordt er
dus geen last getransporteerd en is de torenkraan niet direct productief.
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5.6. Indirecte tijd
In deze paragraaf zullen de onderwerpen worden toegelicht die
de direct handtijden en machinetijden verruimen. Dit betreffen
de indirecte tijden. De indirecte tijd komt als toeslag bovenop
de directe tijd. Zo wordt de tijd verkregen die in een
gemiddelde situatie echt nodig is. De indirecte tijden die voor
dit afstudeerproject worden gekwantificeerd betreffen:
Rust en persoonlijke verzorging aanpikkelateur(s) en
machinist
•
Wachttijden
Obstructie
De bovenstaande indirecte tijden zijn van toepassing op de
handtijden, maar ook op de machinetijden. Dit is weergegeven
in de nevenstaande figuur.

5.6.1. Rust en persoonlijke verzorging
Door het leveren van arbeid ontstaat lichamelijke en geestelijke
vermoeidheid. Hierdoor loopt de prestatie terug. Om van de
vermoeidheid te herstellen en om de arbeidsprestatie weer op
een 'normaalniveau' te krijgen, wordt buiten de rustpauzes om
rust opgenomen.
De hoeveelheid rust die noodzakelijk is om de geleverde inspanning te compenseren is
afhankelijk van het soort werk, de fysieke belasting en de werkhouding.
De toeslag voor de persoonlijke verzorging wordt voornamelijk veroolLaakt door
toiletbezoek, drinken en wassen .
In de arbeidskunde is het gebruikelijk een percentage voor rust en persoonlijke verzorging
in de arbeidsnorm op te nemen. Normatief mogen hier percentages verwacht worden
tussen de 15 en 20% voor de werkzaamheden. 8
In de probleemanalyse, in hoofdstuk 2, is geconstateerd dat zowel de literatuur als de
praktijk verschillend omgaan met rust en persoonlijke verzorging als onderdeel van de
kraantijd. Dit is de reden waarom dit aspect is onderzocht.
5.6.1.1. Rust en persoonlijke verzorging torenkraanmachinist
De rust en persoonlijke verzorging van de torenkraanmachinist is geobserveerd in de
torenkraancabine. Vormen van rust en persoonlijke velLorging die hier zijn geconstateerd,
betreffen:
De ledenmaten en rug strekken (door het opstaan uit de stoel en wandelen);
Ogen ontspannen/ in de ogen wrijven, bril schoonmaken;
Eten en drinken;
Toiletbezoek (in de torenkraancabine of in de bouwkeet);
Stoel verzetten;
Binnenklimaat regelen;
Radio regelen;
Roken;
•
Rusten/ontspannen;
Bellen;
Internetten (op een zelf meegebrachte laptop);
Praatje maken via de portofoon met bouwplaatsmedewerkers.
Uit de observaties is geconcludeerd dat de torenkraanmachinist zijn rust en persoonlijke
verzorging opneemt wanneer hij geen directe handelingen hoeft uit te voeren en dus geen
machinetijd realiseert . Deze 'momenten' van rust en persoonlijke velLorging geschieden
onder de handtijden van de kraancyclus en tijdens de momenten dat de torenkraan niet
bezet is en dus geen kraancapaciteit levert. Indien de torenkraanmachinist in deze
'momenten' zijn rust en persoonlijke verzorging opneemt, gaat dit niet ten koste van de
productiviteit van de torenkraan . Dit betekent dat de rust en persoonlijke verzorging ten
aanzien van de torenkraanmachinist niet hoeft te worden opgenomen in de kraantijdnorm,
zie figuur 34.
Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (1989). Syllabus. Cursus arbeidsproductiviteit.
Ede : Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid.

8

46

Kwantificeren van kraantijd

5.6.1.2. Rust en persoonlijke verzorging aanpikkelateur(s)
De aanpikkelateur(s) die de arbeid aan de last uitvoeren hebben ook behoefte aan rust en
persoonlijke verzorging. Uit observaties is geconcludeerd dat de aanpikkelateur(s) die de
handtijden uitvoeren, net als de kraanmachinist, geen rust en persoonlijke verzorging
opnemen die ten koste gaat van de kraantijd. De rust en persoonlijke verzorging van de
aanpikkelateur(s) wordt opgenomen in de machinetijd of in de activiteiten die worden
uitgevoerd voor of na de handtijden. Wanneer de hijslast is aangepikt of is afgepikt volgt
de machinetijd . Tijdens deze machinetijd kunnen de aanpikkelateur(s) enkele momenten
rust nemen. Dit in de vorm van de rug en benen strekken en ontspannen. De
aanpikkelateur(s) zullen tijdens het aanpikken of plaatsen van de hijslast niet gaan drinken
of het toilet gaan bezoeken. Het niet opnemen van rust en persoonlijke verzorging door de
bouwplaatsmedewerkers tijdens de handtijden heeft als gevolg dat dit niet hoeft te worden
meegenomen in de kraantijdnorm , zie figuur 34.

Kraanmachinist

Aanpikkelateur(s)

Handtijd 1

Handtijd 1

Machinetijd 1

Machinetijd 1

Handtijd 2

Handtijd 2

Machinetijd 2

Machinetijd 2

Wisseling
hijsvoorziening

Wisseling
hijsvoorziening

Machinetijd 3

Machinetijd 3

Onbezet

Onbezet

Arbeid
Mogelijke rust en persoonlijke verzorging
Figuur 34: Rust en persoonlijke verzorging machinist en aanpikkelateur.
Opgemerkt dient te worden dat de bovengenoemde onderzoeksresultaten niet
representatief zijn . De observatie van de rust en persoonlijke verzorging van twee
toren kraanmachinisten heeft namelijk plaatsgevonden op één bouwproject. De rust en
persoonlijke verzorging van de aanpikkelateurs is op twee bouwprojecten geobserveerd.
De verantwoording van de observaties is opgenomen in bijlage 1. Door het ontbreken van
de representativiteit wordt een hulpmiddel geboden om de rust en persoonlijke verzorging
te kunnen kwantificeren. Dit hulpmiddel bestaat uit een model dat is ontwikkeld door de
SAOB en is eveneens opgenomen in bijlage 1. Dit model maakt het mogelijk om aan de
hand van onder andere de fysieke belasting en werkhouding het percentage rust en
persoonlijke verzorging vast te stellen dat op de kraantijd van toepassing is .
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5.6.2. Wachttijden

Kraantijd is voor een gedeelte afhankelijk van de
aanpikkelateurs die lasten laten transporteren door de
torenkraan. Deze personen moeten immers de handelingen
aan de hijslast uitvoeren. Tijdens deze bewerkingen
wachttijden
voor
de
torenkraan-machinist
kunnen
optreden. Dit betreft het wachten op en het wachten
tijdens handelingen aan de hijslast. Deze wachttijden
resulteren in een verruiming van de handtijden met als
effect een verlaging van het rendement van de torenkraan.
Wachttijd kan worden geformuleerd als de periode die
verloopt tussen het tijdstip waarop het begin van de
bewerking is gewenst en het moment dat deze bewerking
werkelijk begint.
5.6.2.1. Oorzaken wachttijden
Door
verschillende
dataverzamelingsmethoden 9
zijn
oorzaken achterhaald die aan de wachttijden ten grondslag
liggen. Deze oorzaken zullen worden toegelicht. In de
nevenstaande figuur is weergegeven welke wachttijden de
verschillende handtijden verruimen .
Te vroege opdrachtverstrekking
Machinetijd 3
Te vroege instructies van de aanpikkelateur(s) aan de
toren kraanmachinist kunnen wachttijden doen laten
Onbezet
ontstaan. De aanpikkelateur verstrekt een opdracht
aan de torenkraanmachinist, terwijl de aanpikkelateur
zelf nog niet gereed is voor het aanpikken en/of plaatsen van de last of
hijsvoorziening. Dit kan worden veroorzaakt door:
o Aanpikkelateur is hijsvoorziening(en) kwijt en moet hiernaar op zoek (alleen van
toepassing op handtijd 1).
o Voorbereidende werkzaamheden aan de last zijn niet klaar.
o Voorbereidende werkzaamheden aan de plaatsingslocatie zijn niet klaar (alleen van
toepassing op handtijd 2).
Overgang werkplekken aanpikkelateur(s)
Overgangen van aanpikkelateurs, van de ene naar de andere werkplek, kunnen
wachttijden doen laten ontstaan voor de torenkraanmachinist. Zo kan het voorkomen
dat de aanpikkelateur de aanpiklocatie nog niet heeft bereikt, terwijl de torenkraan al
met de hijshaak boven deze aanpiklocatie hangt en is afgestemd voor de
desbetreffende kraanhandeling. In dit geval heeft de aanpikkelateur te vroeg een
opdracht aan de toren kraanmachinist gegeven .
Indien de persoon die de last aanpikt dezelfde persoon is als degene die de last moet
plaatsen, positioneren, bewerken of afpikken, moet deze persoon de transportafstand
van de last overbruggen. Afhankelijk van de grootte van de afstand en of er
niveauverschillen moeten worden overbrugd, kunnen er wachttijden voor de
kraanmachinist ontstaan, doordat de last eerder op de bestemming is gearriveerd dan
de aanpikkelateur. In dat geval zal de torenkraanmachinist de last boven de
bestemming laten hangen. De wachttijd is in dit geval afhankelijk van de
transportsnelheid van de torenkraan in vergelijking tot de snelheid van de
aanpikkelateur.
Ook wanneer de aan pikker niet dezelfde persoon is als degene die de last moet
plaatsen of afpikken, kunnen wachttijden optreden als gevolg van het niet aanwezig
zijn van een aanpikkelateur op de bestemming van de last.
Pasproblemen / stelproblemen
Als gevolg van pas- of stelproblemen van de last kan wachttijd voor de
torenkraanmachinist optreden. Indien de last niet kan worden geplaatst en er
aanpassingen moeten worden verricht, zal dit handtijd 2 doen verlengen.

9

Verantwoording van de dataverzamelingsmethoden en gebruikte bronnen is opgenomen in bijlage J.
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Betonmixerwissels / overige transportwisselingen
Bij het storten van beton met de kraankubel kunnen wachttijden ontstaan als gevolg
van het wachten op betonmixerwissels. Bij overige transportwisselingen, zoals bij
transporten breedplaatvloeren en kanaalplaatvloeren, kunnen eveneens wachttijden
optreden. Transportwisselingen ku nnen voorkomen bij zowel het lossen als bij het
laden van lasten. Dit is de reden waarom dit type wachttijd zich manifesteert bij
handtijd 1 en 2.
Onnodig lang aangepikt houden van last
De mentaliteit van het bouwplaatspersoneel is van invloed op de kraantijd van de
torenkraan. Dit op het gebied van de omgang met de bouwkraanbezetting. Het
bouwplaatspersoneel kan de torenkraan 'lang vasthouden' en alleen hechten aan de
eigen productie die de ploeg of het individu moet maken met gebruikmaking van de
torenkraan. De torenkraan wordt 'lang vastgehouden' wanneer de last onnodig lang
met de kraan verbonden blijft. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij stelwerkzaamheden, wanneer de last in verre mate wordt gesteld en daarna pas van de
hijsvoorziening wordt losgemaakt, terwijl de torenkraan geen transportfunctie meer
vervuld.
5.6.2 .2. Kwantificering wachttijden
De wachttijden kunnen worden gekwantificeerd door metingen op de bouwplaats. Voor
deze metingen zijn meetpunten gedefinieerd. Deze meetpunten zijn opgenomen in bijlage
J. Voor de wachttijden voortkomend uit pas,- en/of stelproblemen en voor wachttijden
voortkomend uit het onnodig lang aangepikt houden van de last zijn aparte meetpunten
gedefinieerd. Voor wachttijden voortkomend uit een te vroege opdrachtverstrekking,
overgang van werkplekken en transportwisselingen gelden dezelfde meetpunten.
5.6.2.3. Toetsing meetmethodiek
Om de ontwikkelde meetmethodiek te toetsen, zijn wachttijden op de bouwplaats
gemeten. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 35. Bij de meting van de
wachttijden zijn geen problemen opgetreden met de geformuleerde meetpunten. De
meetpunten bieden voldoende draagvlak om de wachttijden op een duidelijke wijze te
kunnen kwantificeren.

Wachttijden als gevolg van ...
Onnodig lang aangepikt houden van last
Pasproblemen / stelproblemen
Betonmixerwissels / overige transportwisselingen
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Fiquur 35: Gemeten wachttiiden ten aanzien van de handtiiden .

Het percentage wachttijden, zoals dit is gemeten op de bouwplaatslO, bedraagt bij handtijd
1: 26,9%, bij handtijd 2: 36,8% en bij de wisseling hijsvoorziening: 10,3%. Opgemerkt
dient te worden dat deze gegevens niet representatief zijn, doordat ze afkomstig zijn van
één bouwproject. Naarmate meer metingen zullen worden verricht, zal de betrouwbaarheid
van de uitkomst verbeteren.

10

Verantwoording van de metingen is opgenomen in bijlage J .
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5.6.3. Obstructie

Als laatste onderdeel van de indirecte tijd zal obstructie
worden behandeld. De machinetijd wordt verlengd wanneer
extra (transport)afstanden moeten worden gemaakt als
gevolg van obstructies. Dit kan voorkomen als zich in het
'draaibereik' van de torenkraan versperringen bevinden die de
torenkraanbewegingen belemmeren of die het noodzakelijk
maken dat de torenkraan extra transportbewegingen moet
maken.
De obstructies die de torenkraanbewegingen kunnen hinderen
bestaan uit:

Handtijd 1

Bouwmateriaal
Obstructie door bouwmateriaal, dat opgeslagen is op de
bouwplaats of op de vloervelden van het bouwwerk, kan
zorgen voor langere (transport)afstanden waardoor de
machinetijd wordt verlengd.
Gerealiseerde projectonderdelen
Onbezet
Reeds gerealiseerde onderdelen van een bouwwerk
kunnen de transportroute van de torenkraan hinderen.
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn extra (transport)afstanden te maken.
Openbaar gebied en belendende gebouwen
Bouwwerken liggen vaak onmiddellijk aan de openbare weg of grenzen aan
belendingen. Belendende gebouwen en andere obstructies in de omgeving van een
bouwproject kunnen de machinetijd doen verlengen . De torenkraanmachinist kan
hinder ondervinden van belendende gebouwen, bomen, lantaarnpalen, masten en
andere obstakels in openbaar gebied, waardoor extra transportbewegingen moeten
worden gemaakt.
In § 5.5.2. zijn de combinaties van de transportbewegingen door de torenkraanmachinist
beschreven. Een randvoorwaarde betrof hier dat pas met rijden en/of zwenken mag
worden begonnen, nadat de last 2,50 meter gehesen is. Dit in verband met de veiligheid
en werkruimte voor het bouwplaatspersoneel en de eventuele aanwezige obstakels op het
bouwterrein of de werkvloer.
Deze randvoorwaarde maakt dat obstructie door bouwmaterieel reeds in de
berekeningssystematiek van de machinetijd zit verwerkt. Slechts weinig bouwmaterialen
zullen een grotere hoogte hebben dan 2,5 meter. Door het opnemen van deze
'veiligheidshoogte' wordt obstructie door bouwmaterieel meegenomen in de berekening
van de machinetijd.
Obstructie door gerealiseerde projectonderdelen, openbaar gebied en belendende
gebouwen kan worden voorspeld. Dit betreffen statische gegevens in vergelijking tot
obstructie door bouwmateriaal. In het te ontwikkelen model, dat in het volgende hoofdstuk
wordt toegelicht, is het mogelijk om statische elementen mee te nemen in de berekening
van de machinetijd.
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5.7. On bezette tijd
De
torenkraan
staat
in
stilstand
indien
de
uitvoeringsorganisatie niet naar transportcapaciteit
vraagt of de torenkraanmachinist dit niet kan bieden.
niet
naar
Wanneer
de
uitvoeringsorganisatie
transportcapaciteit vraagt heeft de torenkraanmachinist
geen opdracht. De machinist zit dan in feite te wachten
op een opdracht van de aanpikkelateur(s). Wanneer de
torenkraanmachinist
echter
geen
aanbod
aan
transportcapaciteit kan bieden terwijl hier wel behoefte
aan is, betreft dit het (noodgedwongen) onbezet zijn
van de torenkraan. Deze tijd gaat ten koste van de
beschikbare kraantijd op de bouwplaats.
De torenkraan kan onbezet zijn doordat de torenkraan
niet kan worden gebruikt of dat de torenkraanmachinist
niet beschikbaar is. De torenkraan kan niet worden
gebruikt indien het weer dit niet toelaat, de torenkraan
in storing ligt, of deze wordt uitgeklommen.
De machinist is niet beschikbaar indien hij aan het aanof aflopen is en indien hij de noodzakelijke
voorbereidende en afsluitende werkzaamheden aan de
torenkraan uitvoert.
De onbezette tijd zal in deze paragraaf worden
gekwantificeerd. Hierbij zullen de onderwerpen worden
doorlopen zoals opgenomen in de kraantijdkolom in
nevenstaande figuur.

Handtijd 1

Machinetijd 1

Handtijd 2

Machinetijd 2

Wisseling hijsvoorziening

Machinetijd 3

5.7.1. Weersomstandigheden

Transport met de torenkraan vindt bijna altijd plaats in de open lucht. In ons klimaat komt
het voor dat door vorst, regen of wind geen bouwproductie is te maken. Het is dan
onwerkbaar weer. De grootste 'vijand' van de torenkraan is de wind . Door de grote hoogte
en de lange gieken van de torenkraan vangen deze veel wind, waardoor de
torenkraanmachinist bij
een
bepaalde windsnelheid
moet stoppen
met zijn
werkzaamheden. In deze paragraaf zal de invloed van het onwerkbare weer op de
kraantijd worden toegelicht. Hierbij zal specifiek worden ingegaan op de grootste 'vijand'
van de torenkraan: de wind.
5.7.1.1. Onwerkbaar weer
In de ruwbouwfase van een bouwwerk kan en wil het bouwplaatspersoneel bij regen niet
buiten werken. Ook strenge vorst maakt het buitenwerk onmogelijk voor zowel het
bouwplaatspersoneel als voor het verwerken van materialen. Bij een hogere windkracht
kan de torenkraan niet functioneren. We spreken hier dan over verletdagen.
Uit een registratie van verletdagen over meerdere jaren is statistisch het gemiddelde
aantal verletdagen per kalenderjaar te berekenen. De statistische prognose van het aantal
dagen regen-, wind- en vorstverlet is een gemiddelde over het hele jaar. Per regio zijn de
verschillen groot. Het kustgebied heeft, door invloed van de zee, meer dagen windverlet
en minder dagen vorstverlet dan het binnenland. In de database Bouwkosten van Reed
Bussiness Informatie is per meetstation een registratie van verletdagen vastgelegd over
meerdere jaren. Op basis van deze gegevens zijn voor dit onderzoek, over de periode van
1989 tot en met 2002, de verletdagen van vijf plaatsen in het kustgebied en vijf plaatsen
uit het binnenland verzameld. Op basis van deze gegevens, die zijn opgenomen in bijlage
K, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal te verwachten verletdagen per jaar.
Aan de hand van deze cijfers kan de ruwbouwschaal voor een bouwproject, per regio,
worden vastgesteld en daarmee het verlies aan kraantijd.

Ten aanzien van het windverlet spelen nog meer belangrijke zaken een rol die moeten
worden betrokken in de bepaling van het verlies aan kraantijd. Naast de geografische
ligging van het bouwproject zijn bebouwingssituaties in de omgeving van groot belang
evenals de giekhoogte van de torenkraan. In bijlage K is het complete onderzoek naar
deze aspecten opgenomen.
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5.7.2. Storingen
In de probleemanalyse in hoofdstuk 2 is geconstateerd dat storingen aan de torenkraan
bijna altijd worden genoemd als toeslagfactor op de kraantijd. Storingen aan de
hedendaagse torenkranen moeten veelal worden verholpen door gespecialiseerde
bedrijven, waardoor een storing niet snel te verhelpen is. Tevens is diefstal op de
bouwplaats veel aan de orde. De voedingskabels van de torenkraan zijn bij dieven zeer
gewild. Wanneer de voedingskabel gestolen wordt, betekent dit een hele dag kraanloos
bouwen. In deze paragraaf zal worden onderzocht wat de invloed is van storingen aan de
torenkraan op de kraantijd.
5.7.2.1. Storinggegevens Heijmans Materieel Beheer
In samenwerking met Heijmans Materieel Beheer is het mogelijk geworden een overzicht
te genereren van alle storingen aan de kattorenkranen van Heijmans. Het betreft hier de
storingen over het jaar 2008 van alle toren kranen in Nederland die via Heijmans Materieel
Beheer zijn geleverd. Dit betreffen 37 kattorenkranen.
Het overzicht aan storingen komt voort uit een inventarisatie van ingevulde werkorders
van de monteurs die de storing op de bouwplaats hebben verholpen.
De grafiek van figuur 36 geeft het aantal storingen weer, ten aanzien van de
kattorenkranen van Heijmans, over het jaar 2008. In deze grafiek is onderscheid gemaakt
naar storingsonderdeel en of het een reguliere storing of een storing door
graafwerkzaamheden, diefstal of vandalisme betreft.

Storingen kattorenkranen Heijmans 2008

Reguliere storingen . Storingen door graafwerkzaamheden, diefstal en vandalisme
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Figuur 36: Overzicht storingen kattorenkranen Heijmans over het jaar 2008.
Door middel van diepgaand onderzoek is het mogelijk geworden de invloed van de
storingen, uit figuur 36, op de kraantijd vast te stellen. Dit onderzoek is opgenomen in
bijlage L van de bijlagenbundel. De uitkomst van dit onderzoek toont aan dat de tijd dat de
torenkranen niet konden transporteren, als gevolg van de storingen, ruim 539 uur betrof.
Wanneer we deze uitkomst uitzetten tegen het gemiddeld aantal werkbare werkdagen dat
wordt gehanteerd bij Heijmans, wordt een storingspercentage van 0,96% verkregen.
Dit storingspercentage is getoetst door middel van het afnemen van interviews bij
medewerkers van Heijmans Materieel Beheer en een tweetal torenkraanmachinisten. De
uitkomsten van de interviews liggen in lijn met de uitkomst van het onderzoek naar het
storingspercentage. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde tijd dat de
toren kraan niet kan transporteren, als gevolg van een storing, 1% bedraagt.
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5.7.3. Uitklimmen en verankering
Wanneer bij hoogbouwprojecten een torenkraan wordt ingezet, kan
deze op twee manieren worden opgebouwd. Er kan gekozen
worden om de kraan eerst tot een bepaalde hoogte op te bouwen
en naarmate de bouw vordert de kraan te laten uitklimmen met
behulp van een klimkooi, zie figuur 37. Men kan er ook voor kiezen
om de kraan gelijk op hoogte te laten monteren, mits de
gelimiteerde vrijstaande hoogte overeenkomt met de gewenste
hoogte. Het voordeel hiervan is dat men tijdens de uitvoering geen
tijd en kosten kwijt is aan het uitklimmen van de kraan. De
nadelen hiervan zijn dat als de kraan direct op volle hoogte staat
deze aanzienlijk meer last heeft van de wind en de kijkafstand
tussen de machinist en de hijslast groter is. Tevens nemen de
totale huurkosten toe, omdat er eerder gebruik wordt gemaakt van
de extra torensecties.

Figuur 37: Klimkooi.

Daarnaast kan het ook nog voorkomen dat de torenkraan moet
worden verankerd aan het gebouw, zie figuur 38. Het komt
regelmatig voor dat een torenkraan tijdens de bouw verder
uitgeklommen moet worden. Omdat torenkranen niet onbeperkt
vrijstaand mogen werken is op een gegeven moment verankering
aan het gebouw noodzakelijk.
Doordat het uitklimmen van de torenkraan met de bijbehorende
machinistenlift evenals de verankering een bepaalde tijd in beslag
neemt, moet dit worden meegenomen in de berekening van de
totale kraantijd of dient hierop te worden geanticipeerd in de
planning van het bouwproject.
In deze paragraaf zal worden toegelicht wat de invloed van deze
werkzaamheden zijn op de kraantijd.

Figuur 38: Verankering.

5.7.3.1 . Tijdsduur uitklimmen en verankeren
Om de tijdsduur van het uitklimmen en verankeren van de torenkraan inzichtelijk te
maken, hebben interviews plaatsgevonden. Deze interviews zijn afgenomen bij experts op
het gebied van deze activiteiten. De personen die zijn geïnterviewd betreffen twee
medewerkers van Heijmans Materieel Beheer: het afdelingshoofd en meewerkend voorman
kranen & liften, hoofd technische dienst torenkranen van Van der Spek (importeur
Liebherr-torenkranen) en projectcoördinator kranen van Ballast-Nedam Bouwmaterieel.
Aan de geïnterviewden zijn de volgende vragen voorgelegd:
Hoe lang duurt het uitklimmen en verankeren van de torenkraan?
Worden deze werkzaamheden veelal in het weekend uitgevoerd, om zo de productie op
de bouwplaats niet te laten stagneren, of worden deze werkzaamheden gewoon
doordeweeks uitgevoerd?
Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde tijd dat de torenkraan niet
kan transporteren, als gevolg van het uitklimmen en verankeren, 3 tot 4 dagen bedraagt.
Deze conclusie komt voort uit het onderliggende onderzoek, dat is opgenomen in bijlage
M. De werkzaamheden worden over het algemeen doordeweeks uitgevoerd waardoor dit
ten koste gaat van de beschikbare kraantijd. Gedurende de looptijd van een bouwproject
zal de torenkraan over het algemeen eenmaal worden uitgeklommen en verankerd .
Vanwege de relatief lange periode dat de torenkraan niet kan transporteren, als gevolg van
het uitklimmen en verankeren, is het raadzaam dit op te nemen in de planning van het
bouwproject. Des te meer doordat deze activiteiten aaneengesloten plaatsvinden. Hierdoor
is het niet zinvol deze periode op te nemen in de kraantijdberekening. Wanneer in de
planning op deze activiteiten wordt geanticipeerd hoeft dit de totaal beschikbare kraantijd
niet te beïnvloeden en kan hiermee rekening worden gehouden.
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5.7.4. Aan- en afloop torenkraanmachinist
Onder aan - en afloop wordt de tijd verstaan die verstrijkt tussen het begin van de werktijd
en de start van de werkzaamheden op de werkplek en de tijd die verstrijkt tussen de
beëindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd. Ook de tijd die bij
pauzes benodigd is voor het van de werkplek naar de keet lopen en terug wordt
beschouwd als aan- en afloop. Het is als het ware een gelegaliseerde toeslag voor het te
laat beginnen en te vroeg stoppen met de eigenlijke werkzaamheden.
l\lormatief wordt er op Nederlandse bouwplaatsen voor aan- en afloop 5% aangehoudenY
Er wordt dan vanuit gegaan dat het bouwplaatspersoneel in vier minuten de afstand kan
overbruggen tussen de schaftruimte en de werkplek.
De afstand die de torenkraanmachinist moet overbruggen van bouwkeet tot werkplek is
normaliter langer dan de afstand die het bouwplaatspersoneel moet overbruggen.
De afstand van de keet tot de torenkraancabine wordt bij de torenkraanmachinist
gekenmerkt door een horizontale afstand van bouwkeet tot de voet van de torenkraan en
een verticale afstand van de voet van de torenkraan tot de torenkraancabine. De aan- en
afloop van beide afstanden zullen in deze paragraaf worden behandeld. Het complete
onderzoek naar de aan- en afloop van de torenkraanmachinist is opgenomen in bijlage N.
5.7.4.1. Horizontale loopafstand
De horizontale afstand van de keet tot aan de voet van de torenkraan verschilt niet
noemenswaardig met de afstand die de bouwplaatsmedewerkers moeten overbruggen. Dit
doordat de torenkraan over het algemeen vrij centraal op de bouwplaats gevestigd is. Om
de horizontale loopafstand van de torenkraanmachinist in tijdseenheden uit te drukken zal
hiervoor een zogenaamde loopformule worden gebruikt. Deze loopformule is ontwikkeld
door de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid.
5.7.4.2. Verticale klimafstand
De torenkraanmachinist moet elke dag (een aantal maal) naar
boven en weer naar beneden om zijn of haar werkplek te bereiken.
Hiervoor moet een behoorlijke afstand worden geklommen. Dit
klimmen kan op twee manieren plaatsvinden:
Via de ladder, met gebruikmaking van de spierkracht van de
machinist.
Met een machinistenlift, zie figuur 39.
De toepassing van de machinistenlift is in de wetgeving geregeld .
Torenkranen die na 1 juli 2001 worden geplaatst en een klimhoogte
tot de cabine hebben van 30 meter of meer, moeten zijn voorzien
van een machinistenlift. Deze regeling geldt niet wanneer het
technisch niet mogelijk is een machinistenlift aan te brengen, de
toren kraan voor een periode korter dan twee maanden wordt
geplaatst of de periode dat er 30 meter moet worden geklommen
korter is dan twee maanden. Indien de toegang tot de toren via
een vloer van het bouwwerk verloopt, dan geldt de genoemde
klimhoogte van 30 meter of meer vanaf dat niveau.

Figuur 39 : Machinistenlift.

11 Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (september 1998). Kraanobservatie Bouwdok
2 e Beneluxtunnel. Ede: Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid.
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Indien de machinist via de ladder naar de torenkraancabine moet klimmen, vormt de
haakhoogte van de toren kraan de klimhoogte voor de kraanmachinist, zie figuur 40.
Wanneer de toren kraan is voorzien van een machinistenlift ontkomt de machinist er niet
aan toch een gedeelte te klimmen en te dalen via de ladder. De machinist zal van de voet
van de torenkraan tot het startpunt van de machinistenlift moeten klimmen (klimhoogte 1)
en van het eindpunt van de machinistenlift tot de torenkraancabine (klimhoogte 2) . De
hoogte tussen het eindpunt van klimhoogte 1 en het startpunt van klimhoogte 2 betreft de
lifthoogte, zie figuur 40.
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Figuur 40: Klimhoogten en lifthoogte bij afwezigheid (I.) en aanwezigheid machinistenlift (r.).

Om de aan- en afloop van de torenkraanmachinist in tijd uit te drukken is het noodzakelijk
de afstand van bovenstaande lifthoogte en klimhoogten te kunnen bepalen. Hiernaast is de
klim- en daalsnelheid van de toren kraanmachinist van belang evenals van de eventueel
aanwezige machinistenlift. De in- en uitstaptijd in de machinistenlift en de rust tijdens de
klim van de machinist hebben eveneens een aandeel in de tijdsduur van de aan- en afloop.
AI deze aspecten worden uitgebreid toegelicht in bijlage N. Deze informatie maakt het
mogelijk om een nauwkeurige aan- en aflooptijd te berekenen, toegesneden op de locatie
van de torenkraan op de bouwplaats, de afmetingen van de torenkraan, de snelheden van
de machinistenlift en die van de torenkraanmachinist .
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5.7.5. Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden machinist
Voordat de torenkraan hijswerkzaamheden kan verrichten, moeten er door de
kraanmachinist een aantal handelingen worden uitgevoerd. Wanneer de werkdag erop zit
en de torenkraanmachinist zijn hijswerkzaamheden heeft beëindigd, kan de toren kraan
worden afgesloten. Deze voorbereidende en afsluitende werkzaamheden vergen tijd van de
torenkraanmachinist. De handelingen betreffen:
Klemmen los- en vastmaken
Wanneer een torenkraan op rails staat is het noodzakelijk
deze buiten werktijd vast te zetten. Dit gebeurt door de
wielen van de onderwagen met klemmen vast te zetten.
Deze klemmen voorkomen dat de kattorenkraan door de
wind gaat rijden over de kraanbaan, zie figuur 41.
Spanning in- en uitschakelen
De spanning op de torenkraan en machinistenlift wordt elke
morgen ingeschakeld en elke avond uitgeschakeld.

Figuur 41: Onderwagen.

Torenkraancabine en luiken openmaken en afsluiten
Om indringers in de torenkraan te voorkomen wordt deze
buiten werktijd afgesloten. Dit gebeurt door de luiken in de
toren en in de draaikrans af te sluiten met sloten, zie figuur
42. Hiernaast wordt de deur van de kraancabine afgesloten
door middel van een slot, waardoor ongenodigde gasten
geen toegang hebben tot de torenkraancabine of gieken.
Wandelas (lierwerk) smeren
Het lierwerk van de torenkraan is de gehele dag aan het
draaien. Om slijtage en storingen te voorkomen is het
noodzakelijk de wandelas van dit lierwerk dagelijks te
smeren. De torenkraanmachinist voert deze activiteit aan het
begin van elke werkdag uit.
Torenkraan in en uit bedrijf stellen
Een torenkraan wordt aan het begin van de werkdag in
bedrijf gesteld. Wanneer de torenkraanmachinist de
kraancabine binnenkomt, zal deze zijn jas uittrekken en
eventuele bagage wegzetten. Hierna kan de machinist in de
stoel gaan zitten en de torenkraan in bedrijf stellen. De
torenkraan wordt uit de vaanstand gezet en gestart, waarna
een toeter klinkt die het bouwplaatspersoneel erop
attendeert dat de torenkraan in bedrijf is gesteld. De
eventuele hijslastcamera evenals de beveiligingssystemen
van de torenkraan en de portofoon worden aangezet en het
katrijwerk kan worden uitgekat.
Aan
het einde van de werkdag worden dezelfde
werkzaamheden uitgevoerd om de torenkraan buiten bedrijf
te stellen.

Figuur 42: Luik in draaikrans.

C·

Figuur 43: Torenkraancabine.

De bovenstaande werkzaamheden van de machinist zijn geobserveerd op de bouwplaats,
waarna het mogelijk was deze in tijd uit te drukken. Doordat deze werkzaamheden altijd
tijdens de aan- en afloop van de torenkraanmachinist plaatsvinden, zal dit gecombineerd
worden gekwantificeerd. Met de kennis ten aanzien van de aan- en afloop (bijlage N) en de
voorbereidende en afsluitende werkzaamheden, is het mogelijk geworden een overzicht te
realiseren waarin beide aspecten worden gekwantificeerd. Dit overzicht is opgenomen in
bijlage O. Met deze kwantificering kan de tijdsduur worden berekend dat de
torenkraanmachinist de torenkraan niet kan bedienen als gevolg van de aan- en afloop en
de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden, waardoor geen transportcapaciteit kan
worden geboden. Met een reductie van de beschikbare kraantijd als gevolg.
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6. Model Kraantijdbepaling
In hoofdstuk 4 is een normstructuur gecreëerd ten aanzien van kraantijd. De inhoud van
deze structuur is gekwantificeerd in hoofdstuk 5. Om de doelstelling te bereiken moet de
kennis uit deze beide hoofdstukken worden gecombineerd in een gebruiksvriendelijk
model, waardoor de ontwikkelde kennis wordt geoperationaliseerd. Hiervoor is een
computerprogramma ontwikkeld, het Model Kraantijdbepaling.
Allereerst zal de ontwikkeling van het model worden toegelicht. Het programma van eisen
evenals het ontwerpproces van het model zal hier worden besproken. Vervolgens zal het
computerprogramma Model Kraantijdbepaling nader worden toegelicht. Als afsluiting van
dit hoofdstuk zal het ontwikkelde programma worden getoetst om te bezien of met het
ontwikkelde model de beoogde doelstelling is behaald.

6.1. Ontwikkeling model
6.1.1. Fundament: Kraantijdkolom
De onderlegger van het Model Kraantijdbepaling is de kraantijdkolom, zoals ontwikkeld in
hoofdstuk 4. In deze normstructuur zijn variabelen opgenomen die kraantijd vormen en
beïnvloeden, welke zijn gekwantificeerd in hoofdstuk 5. Wanneer het lukt om al deze
variabelen op te nemen in een computerprogramma en ze uit te kunnen drukken in tijd,
ontstaat er een totaalbeeld van de kraantijd. Op deze wijze is het Model Kraantijdbepaling
dan ook ontwikkeld. In figuur 44 is de kraantijdkolom weergegeven met alle variabelen.
Naast de kraantijdkolom is de benodigde input weergegeven voor de berekening van de
desbetreffende deelkraantijden. Zo is bijvoorbeeld voor het kwantificeren van de
kraantijdvariabele 'snelheden transportbewegingen' het torenkraantype, het gewicht van
de hijslast en de gemiddelde versnelling en vertraging als input benodigd. Alle informatie
uit de kraantijdkolom en de kolom Input Model Kraantijdbepaling is afkomstig uit
hoofdstuk 4 en 5 van dit afstudeerrapport en worden daar uitgebreid beschreven.
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In het geval van de afwezigheid van een
machinistenlift wordt de volgende formule
toegepast: (Ml+N)/([ AVm L) x 100%

M2

--

(onderzoeksresultaten zijn opgenomen in model)
N

of:

In het geval van de aanwezigheid van een
machinistenlIft wordt de volgende formule
toegepast: (M2+N)/(L A t/m L) x 100%

Voor het computerprogramma is het belangrijk dat alle individuele kraantijdvariabelen kunnen worden gekwantificeerd, maar dat deze ook met
elkaar in verband kunnen worden gebracht_ Dit verband is weergegeven in de laatste kolom van figuur 44. Hier is het principe van de berekening
te zien zoals deze in het Model Kraantijdbepaling wordt gehanteerd. De hoofdvariabelen uit de kraantijdkolom zijn voorzien van een letter (A tjm
Q) om de invloed van de variabelen op deze manier in formules uit te drukken.
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De directe tijd van de hand- en machinetijden wordt gesteld op 100%. Bij de handtijden
betreft dit een tijdsduur, die door metingen moet worden vergaard. Voor deze metingen is
een checklist opgenomen in het model.
Bij de machinetijden berust de directe tijd op een berekening die door het Model
Kraantijdbepaling automatisch wordt uitgevoerd en die afhankelijk is van de snelheden en
combinaties van de transportbewegingen en de af te leggen (transport)afstand. De
afstanden die ten grondslag liggen aan de berekening van machinetijd 1 kunnen in het
Model Kraantijdbepaling op twee verschillende manieren worden bepaald: door exacte
bepaling en door inschaling. Bij exacte bepaling wordt de precieze afstand tussen handtijd
1 en handtijd 2 opgegeven die vervolgens, conform de berekeningsystematiek van § 5.5.2.
wordt omgezet in tijd. Wanneer men in het model kiest voor de bepaling van de
machinetijd door inschaling, berust dit op de berekeningsystematiek zoals opgenomen in
§ 5.5.3. Deze afstand wordt gebaseerd op de maximale machine-afstand van de
torenkraan en is minder nauwkeurig dan in het geval van de exacte bepaling.
De wachttijden worden berekend ten opzichte van de directe handtijd. De rust en
persoonlijke verzorging wordt berekend ten opzichte van de directe handtijd, vermeerderd
met de wachttijden . De indirecte tijd is dan ook een toeslag ten opzichte van de directe
tijd.
Bij de machinetijden is een gedeelte van de indirecte tijd (obstructie) geïntegreerd in de
berekening van de directe tijd. De combinatie-eisen, die onderdeel uitmaken van de
berekening van de directe machinetijd, zijn dusdanig dat obstructie voor een groot
gedeelte wordt uitgesloten (zie § 5.6.3). In feite wordt hier een gedeelte van de indirecte
tijd opgenomen in de directe tijd. De rust en persoonlijke verzorging van de
torenkraanmachinist wordt berekend ten opzichte van de directe machinetijd.
De onbezette tijd wordt berekend ten opzichte van het totaal aan hand- en machinetijden.
Zo wordt de tijdsduur van de aan- en afloop en de voorbereidende en afsluitende
werkzaamheden van de torenkraanmachinist berekend ten opzichte van de som van alle
hand- en machinetijden.
Dit is bij de storingen eveneens het geval. Het verlies aan klimaatomstandigheden wordt
berekend over de totale tijdsduur van de kraantijdkolom .
De tijdsduur van het uitklimmen en verankeren wordt niet meegenomen in het Model
Kraantijdbepaling. Deze werkzaamheden kunnen het beste worden opgenomen in de
planning van het bouwproject, doordat deze activiteiten veelal aaneengesloten
plaatsvinden en 3 tot 4 dagen in beslag nemen.
Als laatste stap moet de totale kraantijd worden berekend. Dit kan geschieden door alle
handtijden, machinetijden en de onbezette tijd bij elkaar op te tellen.
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6.1.2. Ontwikkeling computerprogramma
Om de kraantijdkolom operationeel te maken, is gekozen voor het ontwikkelen van een
computerprogramma. Dit vanwege de vele berekeningen die nodig zijn om de
kraantijdkolom te kunnen kwantificeren. Er is gekozen om dit programma te maken in
Microsoft Excel. Dit is een programma wat binnen het gastbedrijf voor iedere werknemer
beschikbaar is en waarmee ook bijna iedere werknemer goed overweg kan.
Gekozen is om in het computerprogramma de kraantijdkolom centraal te laten staan. Dit
principe is gedurende het afstudeerproject ontwikkeld en alles is hierop afgestemd. Met het
integreren van de 'kraantijdkolom-theorie' in het computerprogramma wordt een
eenduidige lijn doorgetrokken en structuur aangebracht in de kraantijdberekening.
Voor de gebruiksvriendelijkheid van het model is besloten om in het computerprogramma
de kraantijdkolom op te delen in drie stappen, zie figuur 45.
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Figuur 45: Opdeling van de kraantijdkolom in drie stappen.

De kraantijdkolom is opgedeeld
Stap 1: de tijdsduur van de
Stap 2: de tijdsduur van de
Stap 3: de tijdsduur van de

in:
kraancycli.
deelcycli.
onbezette tijd.

Deze onderverdeling is een logische groepering van deeltijden uit de kraantijdkolom. De
gebruiker zal allereerst de tijdsduur van de kraancycli bepalen, wat het overgrote gedeelte
van de kraantijd vormt. Vervolgens kunnen de deelcycli worden bepaald. Dit betreft de
tijdsduur voor de wisselingen van de hijsvoorzieningen met de bijbehorende machinetijd.
Als laatste kan de tijdsduur worden bepaald van de onbezette tijd van de torenkraan.
Door de kraantijdkolom in drie stappen te delen, wordt niet alles in één keer van de
gebruiker gevraagd. De gebruiker wordt als het ware door de kraantijdkolom heen geleid
en wordt 'gedwongen' deze stappen te nemen.
Voordat men aan de stappen 1 tot en met 3 kan beginnen, zal het Model Kraantijdbepaling
een hoofdmenu tonen. In dit hoofdmenu kunnen gegevens worden ingevoerd die als input
dienen voor de berekeningen, onderdeel uitmakend van stap 1 tot en met 3. In het
totaaloverzicht worden de tijdsduur van de kraancycli, deelcycli en onbezette tijd bij elkaar
opgeteld, met als uitkomst de totale kraantijd.
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6.2. Eindresultaat: 'Model kraantijdbepaling'
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het programma werkt en hoe het eruit ziet. In dit
rapport wordt de beschrijving van het programma beperkt tot grove lijnen. Voor een
volledige beschrijving wordt verwezen naar de bijgevoegde beschrijving "Model
Kraantijdbepaling".
Het Model Kraantijdbepaling is volledig operationeel. Dit betekent dat met het programma
ook daadwerkelijk kraantijd kan worden berekend .
Bepaalde uitzonderingen hierop zijn uitgewerkt als een user-interface prototype. Op deze
manier is een voorbeeld van het toekomstige deelprogramma gemaakt met een echte
menustructuur maar met fictieve resultaatschermen . De onderdelen die dit betreft worden
benoemd in de beschrijving van het model, dat als onderdeel bij deze afstudeerrapportage
is opgenomen.
6.2.1. Start

Het programma wordt geopend in het startscherm. In dit scherm is een korte toelichting
opgenomen van het gebruik van de buttons en de invoer van de velden in het model, zie
figuur 46. De buttons met een rode tekst fungeren als gids en leiden de gebruiker door het
programma heen . Door op de buttons met een blauwe tekst te klikken wordt de
mogelijkheid geboden om, op basis van de projectspecifieke eigenschappen, zelf
berekeningen uit te voeren. De buttons voorzien van de groene tekst bieden
achtergrondinformatie enjof advies van het desbetreffende onderwerp . De velden met een
oranje kleur betreffen invoervelden. Invoer in andere velden is niet mogelijk.
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Figuur 46: Startscherm van het Model Kraantijdbepaling .

Door op start te klikken zal het programma worden gestart en zal het hoofdmenu worden
geopend.
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6.2.2. Hoofdmenu
Het hoofdmenu is het vertrekpunt van het programma, zie figuur 47. Vanuit dit scherm
kan worden begonnen met het berekenen van kraantijd. Het hoofdmenu is opgebouwd uit
3 blokken:
1. Projectinformatie.
2. Gegevens ten behoeve van kraantijdberekening.
3. Stapsgewijs kraantijd berekenen.
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Figuur 47: Hoofdmenu van het Model Kraantijdbepaling.

In het eerste blok van het hoofdmenu dient projectinformatie te worden ingevuld. Dit
betreft informatie als de projectnaam, het projectnummer, de naam van de aannemer en
de naam van de opsteller van de kraantijdberekening.
In het tweede blok dienen gegevens te worden ingevoerd, die de input vormen voor de
berekeningen van de machinetijden in het model. Deze gegevens bedragen onder andere
het type torenkraan, de torenkraanafmetingen en een inschaling van de organisatiegraad
op de bouwplaats. Door te klikken op de button met het vraagteken wordt informatie
geboden over het invullen van de gegevens uit blok 2 en wordt aangegeven aan welke
berekeningen deze input ten grondslag ligt.
Het derde blok van het hoofdmenu 'Stapsgewijs kraantijd berekenen' vormt het hart van
het programma. In dit blok is de kraantijdkolom weergegeven. Naast de kraantijdkolom
zijn 3 buttons weergegeven:
Stap 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancycli .
Stap 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycli.
Stap 3: Het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd.
Met het klikken op één van deze buttons wordt de desbetreffende stap geopend in een
nieuw scherm en kan worden begonnen met het berekenen van kraantijd.
De onderste button van het derde blok betreft het totaaloverzicht. Met het klikken op deze
button wordt een scherm geopend met een totaaloverzicht van de stappen 1 tot en met 3.
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6.2.3. Stap 1: Tijdsduur kraancycli
De eerste stap in het berekenen van de kraantijd betreft het bepalen van de tijdsduur van
de kraancycli. Met een klik op de button 'Stap l' in het hoofdmenu wordt het onderstaande
scherm geopend.

1

1 .........· ,·... _ 1

STAP 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancyclI

~============~==~~~~~~~~~~~
Totale

I

Algemene g.ge .... ns

f
~

i
l

..

Q .." ...

~..,

, . . . ", ' "

-~ i

~

~

;

.~

! !

i

~

I.

~
z

ï

"

1

~ 1--'.0'0

I

"':~ ~

H3n 1nH:! 2

I;':N"~~

i

i

I:l-

.;:

!"'tD

~

~~

~~j ~

;~~

-- -

I

~
!

. i 1

!

r_,,-'

I

ï

î

1jj.''IIIIIU I•••

tijdsduur

••

;;

5

§

!

i

~

~

-g~-~:

~ EI'
_~_ '~ I
DM.
I J-l

-

I

---=--c
-,--

IroC;loll:K",oIntjidSUp1

Figuur 48: Hoofdscherm stap 1: Het bepalen van de tijdsduur van de kraancycli.

In het hoofdscherm van stap 1, zie figuur 48, zijn zes hoofdkolommen weergegeven:
Algemene gegevens: In deze kolom dient een omschrijving van handtijd 1 + 2 te
worden ingevoerd evenals de totale hoeveelheid, eenheid, hoeveelheid per
kraanhandeling en het gewicht van de last. Het gewicht van de last wordt gebruikt
voor de berekening van de machinetijden. De snelheden van de torenkraan zijn
namelijk afhankelijk van het gewicht van de hijslast. Het totaal aantal
kraanhandelingen van de omschreven kraancyclus wordt automatisch uitgerekend.
Handtijd 1: In de tweede kolom dient handtijd 1 van de omschreven kraancyclus te
worden ingevoerd. Een checklist voor het kwalificeren en kwantificeren van deze
handtijd is opgenomen onder button 'Handtijd l' bovenaan de kolom. Achter deze
button is tevens een bibliotheek van handtijden opgenomen. Deze bibliotheek kan
worden geraadpleegd en worden aangevuld. De totale tijdsduur voor handtijd 1, voor
het totaal aantal kraan handelingen van de omschreven kraancyclus, wordt automatisch
berekend.
Machinetijd 1: Deze kolom biedt twee mogelijkheden voor het berekenen van
machinetijd 1. Deze kan worden bepaald door inschaling of door exacte bepaling (zie §
5.5 voor een inhoudelijke toelichting). Het programma is standaard ingesteld op het
berekenen van machinetijd 1 door inschaling. De berekeningen (per kraancyclus)
hiervan zijn te bekijken door op de button 'Machinetijd l' te klikken bovenaan de
kolom. Indien een grotere nauwkeurigheid is gewenst kan machinetijd 1 exact worden
bepaald. Dit kan door de button met het blauwe vakje aan te klikken in het invoerveld
van de exacte bepaling van machinetijd 1, van de desbetreffende kraancyclus. Aan de
hand van het aantal kraancycli berekent het programma automatisch de totale
machinetijd 1 voor de omschreven kraancyclus.
Handtijd 2: In de derde kolom dient handtijd 2 van de kraancyclus te worden
ingevoerd. Een checklist voor het kwalificeren en kwantificeren van deze handtijd,
evenals een bibliotheek van handtijden, is opgenomen onder button 'Handtijd 2'
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bovenaan de kolom. De totale tijdsduur voor handtijd 2, voor het totaal aantal
kraanhandelingen van de kraancyclus, wordt automatisch berekend.
Machinetijd 2: Deze tijd wordt, net als bij machinetijd 1, automatisch berekend door
inschaling en is afhankelijk van de gegevens zoals ingevoerd in het tweede blok van
het hoofdmenu. Dit bedragen de volgende gegevens: type torenkraan, torenkraanafmetingen en inschaling organisatiegraad. De reden dat de tijdsduur van machinetijd
2 verschilt ten opzichte van machinetijd 1, terwijl deze beide door inschaling zijn
bepaald, berust in het gewicht van de hijslast. Tijdens de afstemmingsperiode van de
kraancyclus (machinetijd 2) hangt er geen last in de hijshaak en kan de torenkraan op
topsnelheden opereren. Dit is de reden dat machinetijd 2 voor alle kraancycli gelijk is
en dit bij machinetijd 1 niet het geval is.
Totale tijdsduur: De laatste kolom van stap 1 bedraagt de totale tijdsduur. In deze
kolom worden alle totalen van de hand- en machinetijden bij elkaar opgeteld.

Op basis van de bovenstaande deeltijden wordt subtotaal 1 automatisch berekend. Dit
betreft de directe tijd van stap l.
Wat rest zijn de indirecte tijden. Voor stap 1 is dit een percentage wachttijden en rust en
persoonlijke verzorging. Wanneer op de button 'rust en persoonlijke verzorging' wordt
geklikt verschijnt een scherm waar dit percentage, op basis van een tabel (zoals
opgenomen in bijlage I), kan worden bepaald.
Voor de wachttijden wordt een checklist geboden waarmee wachttijden eenduidig in kaart
kunnen worden gebracht. Bij beide onderwerpen wordt, bij het klikken op de buttons, een
advies uitgebracht dat door onderzoek is vergaard. Dit advies bestaat uit percentages die
door tijdstudies op de bouwplaats zijn gemeten.
Na het vaststellen van de indirecte tijden wordt de totaaltijd van stap 1 berekend en is de
totale tijdsduur van de kraancycli bepaald. Nu kan worden begonnen met stap 2. Dit kan
door het aanklikken van de button 'Verder naar stap 2' bij de centrale menuknoppen
rechtsboven in het scherm.
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6.2.4. Stap 2: Tijdsduur deelcycli
De tweede stap in het bepalen van de totale kraantijd betreft de tijdsduur van de deelcycli.
Deze deelcycli bestaan uit de handtijd 'wisseling hijsvoorziening' en machinetijd 3. Beide
processen maken onderdeel uit van de afstemming in de kraantijdkolom.
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Figuur 49 : Hoofdscherm stap 2: Het bepalen van de tijdsduur van de deelcycl i.

In het hoofdscherm van stap 2, zie figuur 49, zijn 4 hoofdkolommen weergegeven :
Algemene gegevens: In deze kolom dient een omschrijving van de wisseling van de
hijsvoorziening te worden ingevoerd, evenals het totaal aantal wisselingen .
Wisseling hijsvoorziening: In de tweede kolom dient de tijdsduur van de
omschreven wisseling te worden ingevoerd. Een checklist voor het kwalificeren en
kwantificeren van deze handtijd is opgenomen onder button 'Wisseling hijsvoorziening'
bovenaan de kolom. Achter deze button is tevens een bibliotheek van dergelijke tijden
opgenomen. Deze bibliotheek kan worden geraadpleegd en worden aangevuld. De
totale tijdsduur voor de opgegeven wisselingen wordt automatisch berekend .
Machinetijd 3: Deze tijd is identiek aan machinetijd 2, van stap 1. Met een klik op de
button bovenaan de kolom wordt de onderliggende berekening van de machinetijd
weergegeven.
Totale tijdsduur: De laatste kolom van stap 2 bedraagt de totale tijdsduur. In deze
kolom worden de directe tijd voor de wisseling van de hijsvoorziening en machinetijd 3
bij elkaar opgeteld.
De ind irecte tijd van stap 2 bestaat uit dezelfde onderwerpen als bij stap 1 het geval is.
Namelijk rust en persoonlijke verzorging en wachttijden . Bij het klikken op de
desbetreffende buttons worden berekeningsmogelijkheden , informatie en advies getoond.
Na het voltooien van stap 2 kan in de centrale menu knoppen worden doorgeklikt naar stap
3: het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd.
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6.2.5. Stap 3: Tijdsduur onbezette tijd
De laatste stap in het doorlopen van de kraantijdkolom betreft de onbezette tijd. Dit vormt
stap 3 van het Model Kraantijdbepaling, zie figuur 50.
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Figuur 50: Hoofdscherm stap 3: Het bepalen van de tijdsduur van de onbezette tijd .

In het hoofdscherm van stap 3 worden allereerst de totalen uit de stappen 1 en 2
weergegeven. De reden hiervan is dat de onbezette tijd wordt berekend ten opzichte van
de totale tijdsduur van de kraan- en deelcycli. De onbezette tijd bestaat uit:
Aan- en afloop torenkraanmachinist: de aan- en afloop van de machinist kan
worden berekend met een druk op de desbetreffende button. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in aan- en afloop bij aanwezigheid en afwezigheid van een machinistenlift.
Tevens is de tijdsduur van de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden van de
torenkraanmachinist (zoals besproken in § 5.7.5) in deze berekening opgenomen. Bij
het drukken op de button voor aan- en afloop wordt een nieuw scherm geopend waar
enkele gegevens moeten worden ingevoerd en waar de frequentie van de aan- en
afloop moet worden aangeklikt. Op basis van deze input berekent het programma het
percentage aan- en afloop die vervolgens over het totaal van stap 1 en 2 wordt
geheven.
Storingen: in § 5.7.2. is het onderzoek naar de storingen van de kattorenkraan
beschreven. De uitkomst van dit onderzoek is standaard opgenomen in het Model
Kraantijdbepaling en bedraagt 1%. Met een klik op deze button wordt dit
storingspercentage toegelicht. Het staat de gebruiker van het model vrij om een ander
percentage in te vullen.
Onwerkbaar weer: de toeslagfactor met betrekking tot het onwerkbaar weer komt
tot stand door de regio (waar de torenkraan is gevestigd) en de giekhoogte van de
torenkraan in te vullen in het scherm dat wordt geopend bij het klikken op de button.
Deze factor wordt automatisch overgenomen in het hoofdscherm van stap 3.
Uitklimmen en verankeren: de tijdsduur ten aanzien van deze werkzaamheden
wordt niet opgenomen in de kraantijdberekening. Bij het klikken op de button wordt
informatie getoond over de werkzaamheden en worden de onderzoeksresultaten
weergegeven, zoals uiteengezet in § 5.7.3. De reden dat dit niet wordt opgenomen in
de berekening wordt hier eveneens toegelicht.
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6.2.6. Totaaloverzicht
Indien stap 3 van het Model Kraantijdbepaling is ingevuld, kan worden
doorgeklikt naar het totaaloverzicht,
zie figuur 51. Dit scherm dient als
samenvatting van het hoofdmenu, stap
1, stap 2 en stap 3 . Het totaaloverzicht
bestaat dan ook uit 4 blokken .
In het eerste blok wordt de projectinformatie, zoals ingevoerd in het
hoofdmenu, weergegeven. Hiermee is
in een oogopslag te zien op welk
bouwproject de kraantijdberekening
van toepassing is en wie hem heeft
opgesteld.
In het tweede blok wordt automatisch
de informatie overgenomen uit stap 1.
Dit betreft de omschrijving van de
kraancyclus, het aantal cycli en de
totale tijdsduur. De indirecte tijd wordt
ook in dit blok weergegeven.
De totale tijdsduur van de deelcycli,
met bijbehorende indirect tijd, wordt in
het derde blok van het overzicht
weergegeven .
In het laatste blok van het totaaloverzicht wordt de onbezette tijd
weergegeven.
De totale kraantijd komt tot stand door
de stappen 1, 2 en 3 bij elkaar op te
tellen. Deze uitkomst is onderaan
weergegeven in het totaaloverzicht.
Met een druk op de knop is het
totaaloverzicht uit te printen.
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6.3. Toetsing Model Kraantijdbepaling
Het Model Kraantijdbepaling is getoetst. Hierbij is gecontroleerd of het model voldoet aan
het programma van eisen. De controle van het programma heeft plaatsgevonden door
twee (onbevangen) medewerkers van het gastbedrijf. Een werkvoorbereider en een
medewerker van het bedrijfsbureau. Ter introductie van de toetsing is een korte
presentatie gegeven, waarin de theoretische basis van het programma, de kraantijdkolom,
is toegelicht. Na deze introductie zijn de personen het programma gaan verkennen, door
middel van het 'doorklikken' van het programma. Na deze korte 'kliksessie' zijn de
proefpersonen het programma in gaan vullen met informatie van referentieprojecten. Na
het invullen van het programma hebben afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met
beide medewerkers. Als tweede toetsing is de uitkomst van het model (kraantijd) getoetst
aan de hand van een toetsproject.
Het programma van eisen, de toetsing door de proefpersonen en de toetsing aan de hand
van het toetsproject zullen in de volgende paragrafen worden toegelicht.

6.3.1. Programma van eisen
In hoofdstuk 3 zijn eisen gesteld aan het te ontwikkelen Model Kraantijdbepaling . Hier is
gesteld dat om de doelstelling te bereiken aan de volgende eisen moet worden voldaan:
1. De uitkomst van het model moet kraantijd bedragen.
a. Deze uitkomst moet als basis kunnen dienen voor de afstemming tuss~ de vraag
naar en het aanbod aan torenkraancapaciteit.
b. De uitkomst moet kunnen dienen als controlemiddel voor de reeds gekozen
kraaninzet.
c. De uitkomst moet kunnen dienen als planningsmiddel om de transportstromen op
de bouwplaats te kunnen besturen en te beheersen.
2. Het model moet een projectspecifiek berekening van kraantijd mogelijk maken.
3. Er moet een eenduidige normstructuur aan het model ten grondslag liggen.
4. De inhoud moet duidelijk gedefinieerd zijn, om een brede toepassing van het model
mogelijk te maken.
5. Op basis van bestek en tekeningen, projectgegevens en torenkraangegevens moet het
bedrijfsbureau enjof de werkvoorbereiding, tijdens de aanbestedingsfase of later in het
proces, de kraantijd kunnen bepalen.
Wanneer aan de bovenstaande eisen door het Model Kraantijdbepaling kan worden
voldaan, is de doelstelling van dit afstudeerproject behaald.

6.3.2. Toetsing door medewerker bedrijfsbureau
Voor het toetsen van het programma is Huub van Herwijnen bereid gevonden. Huub is
medewerker van het bedrijfsbureau met reeds 16 jaar ervaring. Zijn bevindingen van het
programma zijn hieronder puntsgewijs weergegeven:
De theorie waarop het programma is gebaseerd behoeft enige uitleg, voordat er met
het programma kan worden gewerkt. De kraantijdkolom is een onbekend begrip in de
bouwen zaken als deelcyclus en handtijden zijn zonder voorkennis niet gemakkelijk te
begrijpen. Aan de andere kant is de kraantijdkolom innovatief. Alles wat er zich op,
onder en rondom de torenkraan afspeelt zit erin verwerkt. Wanneer je die kolom goed
in de vingers hebt, kun je er alles mee berekenen. Een goede toelichting bij eerste
ingebruikname van het programma is wel van belang.
De stappen in het model zijn gemakkelijk en de opzet van het programma is duidelijk.
Met het kleurgebruik van de buttons en velden is het duidelijk waar je moet zijn. Met
het klikken op de buttons wordt eigenlijk een verdieping van het onderwerp gegeven.
Er staan onderwerpen en toeslagen in waar ik nog nooit bij stil heb gestaan.
De berekening van de machinetijd vind ik goed bedacht. Ik denk alleen niet dat
mensen de aan- en afpiklocatie aan gaan klikken in de exacte machinetijdbepaling. De
machinetijd door inschaling vind ik meer geschikt voor de praktijk.
De bibliotheek met handtijden bevat maar een aantal tijden . Het is wel heel belangrijk
dat deze bibliotheek wordt aangevuld. Alles hangt of staat met het beschikbaar hebben
van de handtijden.
Het model is een aanwinst voor het bepalen van de kraantijd. De verschillende
invloeden op de kraantijd kunnen relatief gemakkelijk worden bepaald. De
kraantijdkolom is een duidelijke basis van het programma.
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Op de vraag of het invullen van het model geen problemen opleverde, was het antwoord
positief. Op basis van de projectinformatie en de torenkraangegevens kon de invoer
worden ingevuld. De tweede vraag die is gesteld aan de proefpersoon was of met het
Model Kraantijdberekening een projectspecifieke berekening mogelijk was. De
proefpersoon gaf aan dat dit met de machinetijd goed geregeld was en ook met de
onbezette tijd, zoals bij de aan- en afloop. Op de vraag of het Model Kraantijdbepaling
gebruikt zou kunnen worden voor de bepaling van de torenkraaninzet tijdens een
aanbesteding werd positief gereageerd. Volgens de geïnterviewde waren alle ingrediënten
aanwezig in het model om dit te kunnen doen.

6.3.3. Toetsing door werkvoorbereider
De tweede proefpersoon die het programma heeft getoetst is Ben Kies . Ben is
werkvoorbereider en medewerker van het bedrijfsbureau en heeft 3 jaar ervaring. Zijn
bevindingen van het programma zijn hieronder puntsgewijs weergegeven:
Het is een heel mooi principe dat ook heel uitgebreid is. De berekening is heel
gedetailleerd. Ik vraag me af of deze informatie allemaal van belang is voor de
praktijk .
Om alle berekeningen goed te doorgronden moet alles wel beter worden toegelicht als
nu het geval is.
Het principe van de kraantijdkolom is helder en in het programma is deze kolom
handig opgedeeld in 3 stappen. De gebruiker kan hier gemakkelijk doorheen.
De checklisten van de handtijden bieden zeker toekomst om te gaan meten op de
bouwplaats .
De exacte machinetijdbepaling is erg innovatief. Wanneer dit verder uitgewerkt zou
worden, kunnen de machinetijden nauwkeurig worden bepaald. Zo wordt een optimale
projectspecifieke toepassing bereikt.
Op de vraag of het invullen van het model geen problemen opleverde was het antwoord
positief. Alle invoer was zonder problemen verlopen en de functies verliepen foutloos .
Als reactie op de tweede bevinding is de beschrijving van het Model Kraantijdbepaling
overhandigd aan de werkvoorbereider. In deze 'handleiding' is alle informatie over het
model opgenomen.
Geconcludeerd kan worden dat de beide personen tevreden zijn met het Model
Kraantijdbepaling. Ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid van het programma werden
weinig problemen geconstateerd. Hiernaast is de kraantijdkolom, die als basis dient voor
het model, goed ontvangen en als innovatief bestempeld. Punt van kritiek was de schaars
gevulde bibliotheek van handtijden. Als reactie hierop heb ik de verschillende checklisten
onder de aandacht gebracht, op basis waarvan zelf metingen kunnen worden verricht op
de bouwplaats, waarmee de bibliotheek kan worden uitgebreid. Tweede punt van kritiek
was de inhoudelijke toelichting van de berekeningen. Voor deze toelichting is een
handleiding opgesteld en overhandigd aan de proefpersonen.
Op basis van de bevindingen uit deze toetsing kan worden gesteld dat de eisen van
§ 6.3.1. zijn behaald. Dit blijkt uit de volgende punten:
1. De uitkomst van het model bedraagt kraantijd en deze uitkomst kan als basis dienen
voor het bepalen van de torenkraaninzet.
2. Het is mogelijk gebleken om met het model projectspecifiek kraantijd te berekenen .
3. De eenduidige normstructuur (kraantijdkolom) wordt goed ontvangen door de
gebruikers en als innovatief bestempeld.
4. De inhoud van het Model Kraantijdbepaling wordt overzichtelijk en helder bevonden .
5. De proefpersonen hebben geen problemen ondervonden met het invullen van het
model. Daarnaast wordt aangegeven dat in het model alle ingrediënten aanwezig zijn
om tijdens een aanbestedingsfase kraantijd te kunnen bepalen.
Uit de antwoorden van de gebruikers van het programma kan de conclusie worden
getrokken dat het programma de functie vervult, die het dient te vervullen.
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6.3.4. Toetsing van de uitkomst
De uitkomst van het Model Kraantijdbepaling is getoetst aan de hand van een toetsproject.
Op 10, 11, 16 en 17 juli 2008 zijn metingen uitgevoerd op het bouwproject Intermezzo te
Tilburg. Tijdens deze metingen is de tijdsduur van 41 complete kraancycli gemeten, welke
zijn weergegeven in tabel 6.
Omschrijving kraancyclus

Totaal aantal kraancycli

Totaaltijd

Lossen + plaatsen tunnelbekistinq
00:43 :20
2
Lossen + plaaten uitrijsteiger
00 : 55 : 14
9
Storten met de kraankubel
24
01 :48:51
Aanpikken + plaatsen afdekkap
00 :27:45
6
Totaal
41
03:55:10
..
Tabel 6 : WerkeliJke totale tiJdsduur van gemeten kraancycli op bouwproJect Intermezzo te Tilburg .

Om de uitkomst van het Model Kraantijdbepaling te toetsen zijn dezelfde type kraancycli
(als in tabel 6) in het programma ingevoerd. De input in het hoofdmenu van het
programma betreft het desbetreffende torenkraantype dat op de bouwplaats gevestigd is,
de torenkraanafmetingen van de torenkraan en voor de inschaling van de organisatiegraad
is 'efficient' gekozen. Vervolgens is in stap 1 van het IVlodel Kraantijdbepaling de volgende
informatie ingevuld, zie figuur 52.
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Figuur 52 : Toetsberekening kraantijd in stap 1 van het Model Kraantijdbepaling.

Voor de duur van de ingevoerde handtijden in figuur 52 zijn de tijden gebruikt afkomstig
uit tijdstudies op de bouwplaats, deze tijden zijn opgenomen in bijlage G en zijn eveneens
opgenomen in de bibliotheek van het programma. Voor rust en persoonlijke verzorging is
0% ingevuld , Dit percentage is voortgekomen uit het onderzoek in § 5.6.1. De wachttijden
die zijn ingevuld komen eveneens voort uit onderzoek (zie § 5.6.2.) en bedragen 26,9%
bij handtijd 1 en 36,8% bij handtijd 2.
De totale kraantijd van stap 1 komt hierbij uit op 233,14 minuten. De totale werkelijke
tijdsduur van de gemeten kraancycli op de bouwplaats, zie tabel 6, bedraagt 235,1
minuten (03 : 55:10).
Het verschil tussen de totale werkelijke tijdsduur van de gemeten kraancycli op de
bouwplaats en de totale tijdsduur verkregen uit het Model Kraantijdbepaling bedraagt
0,84%. Dit verschil is minimaal, waarmee de uitkomst van het model als nauwkeurig kan
worden bestempeld .
Bij deze uitkomst dient wel het een en ander te worden aangemerkt. De ingevoerde
handtijden in het model, zoals weergegeven in figuur 52, komen voort uit tijdstudies die
zijn verricht op hetzelfde bouwproject dat nu als toetsproject dient. Deze tijdstudies zijn
echter uitgevoerd op andere tijdstippen dan de metingen, zoals weergegeven in tabel 6.
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De metingen uit tabel 6 hebben hierdoor geen aandeel gehad in de totstandkoming van de
handtijden, zoals ingevoerd in het Model Kraantijdbepaling. Het soort handtijd en de
eigenschappen hiervan komen dus overeen maar zijn gemeten op verschillende
tijdstippen. Het ingevulde percentage rust en persoonlijke verzorging en wachttijden is
eveneens verkregen door tijdstudies op hetzelfde bouwproject dat nu als toetsproject
dient. Ook hier geldt dat deze tijdstudies zijn uitgevoerd op andere tijdstippen dan de
metingen die als toetsingskader dienen voor deze toetsing (weergegeven in tabel 6).
Doordat de gebruikte cijfers in het Model Kraantijdbepaling afkomstig zijn van een
bouwproject dat tevens is gebruikt als toetsproject, draagt dit waarschijnlijk bij aan een
hogere nauwkeurigheid van de uitkomst van de toetsing.
Vanwege het feit dat het 'onderzoeksproject' ook gediend heeft als toetsproject en doordat
de handtijden steeds betrouwbaarder worden naarmate meer metingen worden verricht is
deze toetsing voornamelijk gericht op de nauwkeurigheid van de machinetijden. Voor de
toetsing van de machinetijden zijn in het Model Kraantijdbepaling de gegevens van de
desbetreffende torenkraan ingevoerd. De berekeningssystematiek van het programma ten
aanzien van de machinetijden is nauwkeurig gebleken doordat de totale uitkomst slechts
0,84% afwijkt van de werkelijk gemeten tijdsduur.
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7. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het afstudeerproject beschreven. Hierbij wordt
bekeken of met het eindresultaat de doelstelling is gerealiseerd. Daarnaast worden
aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van het Model Kraantijdbepaling en
aanbevelingen voor verder onderzoek.

7.1. Conclusie
Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een model om kraantijd te
bepalen. Dit doel is voortgekomen uit onderzoek naar de huidige kraantijdbepaling in
Bouwend Nederland. Hieruit kan worden geconstateerd dat de kraantijdbepaling een
universeel probleem betreft. Door deze problematiek ontbreekt een betrouwbaar
toetsingskader om de vraag naar en het aanbod aan torenkraancapaciteit op elkaar af te
stemmen. Met mogelijke bezettingsproblemen van de torenkraan als gevolg.
Verbetering van de opbouwen inhoud van kraantijd om te komen tot een operationeel
model, is op twee punten tot stand gekomen:
Kraantijd is gekwalificeerd. Hierdoor kunnen geen interpretatieproblemen meer
ontstaan. Door de ontwikkelde kraantijdkolom is een normstructuur geboren, waarin
alle invloeden, variabelen en processen kunnen worden geschaard, die betrekking
hebben op de kraantijd van de kattorenkraan.
Kraantijd is gekwantificeerd. De ontwikkelde kraantijdkolom is uitgedrukt in
tijdseenheden of er zijn hulpmiddelen ontwikkeld om dit te kunnen doen.
Bundeling van de bovenstaande kennis heeft geleid tot het volgende resultaat:
De ontwikkeling van het Model Kraantijdbepaling.
Met het Model Kraantijdbepaling kan kraantijd gedetailleerd, nauwkeurig, projectspecifiek
en op basis van een eenduidige normstructuur worden bepaald. Dit zal de betrouwbaarheid
en de nauwkeurigheid van de uitkomst ten goede komen, wat zal resulteren in een
betrouwbare afstemming tussen de vraag naar en het aanbod aan torenkraancapaciteit.
Op basis van het toetsen van het model aan de geformuleerde eisen, door de reacties van
de gebruikers van het programma en door het toetsen van de uitkomst aan het
toetsproject, wordt aangenomen dat de doelstelling is bereikt en de problematiek kan
worden opgelost. Kraantijd is niet langer een vaag begrip, maar een uitgekiend fenomeen.
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7.2. Aanbevelingen
De aanbevelingen die in deze paragraaf worden besproken dienen twee doelen. Zo zijn er
aanbevelingen opgenomen ter perfectionering van het Model Kraantijdbepaling en met
betrekking tot nader onderzoek van kraantijd-gerelateerde onderwerpen.

7.2.1. Aanbevelingen Model Kraantijdbepaling
Ten eerste zal de bouwbranche moeten investeren om het programma volledig
operationeel te krijgen. De exacte bepaling van de machinetijd in het model betreft
namelijk een prototype. De berekeningssystematiek en alle input hiervoor zijn in het
onderzoek toegelicht. Het ontbreekt alleen aan het juiste type software om dit te
operationaliseren. Wanneer dit onderdeel van het programma volledig operationeel
gemaakt wordt, kan met een aantal muisklikken gemakkelijk een nauwkeurige machinetijd
worden bepaald.
Ten tweede is het verstandig om met enkele gebruikers van het model te evalueren en te
inventariseren wat er nog aan het programma verbeterd kan worden. Deze evaluatie moet
plaatsvinden nadat het programma is gebruikt voor het berekenen van kraantijd op enkele
bouwprojecten.
Ten derde zal door de gebruikers van het Model Kraantijdbepaling intensief moeten worden
geïnvesteerd in het programma. Deze investeringen betreffen het meten van hand- en
wachttijden. Voor deze metingen zijn checklisten opgenomen in het model, waarmee
hand- en wachttijden op de bouwplaats kunnen worden gemeten. Door deze metingen kan
de bibliotheek van het programma worden aangevuld en kan er steeds betrouwbaarder en
meer gedetailleerd kraantijd worden bepaald. Het uitvoeren van deze metingen kan
natuurlijk ook worden uitbesteed.
Een andere mogelijkheid tot het aanvullen van de bibliotheek van handtijden is
samenwerking met onderaannemers en leveranciers. Bij het afsluiten van contracten
kunnen door de aannemer handtijden worden verlangd. De onderaannemer of leverancier
geeft de handtijden van de desbetreffende activiteit of het product op, waar vervolgens in
het Model Kraantijdbepaling mee gerekend kan worden. Hierop voortbordurend kunnen
door de aannemer maximale handtijden worden gesteld in het contract, waardoor de
toren kraan bezetting goed te plannen en te beheersen is.
De investeringen in het programma kunnen daarnaast plaatsvinden op het gebied van de
kwantificering van de acceleratie en remtijd van de verschillende torenkranen. In het
Model Kraantijdbepaling is nu een gemiddelde acceleratie- en remtijd opgenomen die
destijds door onderzoek is bepaald. Dit betreft een onderzoek uit de jaren '60 en is wellicht
niet meer representatief voor de huidige torenkranen. Met het meten van deze acceleratieen remtijd op de bouwplaats kunnen meer betrouwbare waarden worden toebedeeld aan
de torenkranen. Ook op dit gebied kan een samenwerkingsverband met de verhuurder van
de torenkraan of de materieeldienst worden aangegaan. Deze partij kan de acceleratie- en
remtijd van hun eigen torenkranen meten en vermelden in de huurovereenkomst van de
torenkraan.

7.2.2. Aanbevelingen nader onderzoek
Zoals uiteengezet in § 2.3.2. is de kraantijdproblematiek tweeledig van aard. Enerzijds is
het lastig het aanbod aan transportcapaciteit vast te stellen en anderzijds is het lastig om
de vraag naar transportcapaciteit volledig in kaart te brengen. Het aanbod aan
transportcapaciteit is in dit afstudeerproject onderzocht en hiervoor is het Model
Kraantijdbepaling ontwikkeld. Wat rest is de vraag naar transportcapaciteit. Uit het
onderzoek is gebleken dat de bepaling hiervan problemen oplevert voor de aannemer. Het
bestek en tekeningen vormen voor het overgrote gedeelte de vraag naar
transportcapaciteit, maar dit betreft lang niet alles. Het is van groot belang om meer
inzicht te krijgen in de onvoorziene kraancycli. Om dit inzichtelijk te maken moet
onderzoek worden uitgevoerd naar het aantal en type kraancycli op de bouwplaats. Vragen
die hierbij kunnen worden onderzocht zijn:
Wat betreft het gemiddeld aantal kraancycli bij de verschillende
u itvoeri ngsmethod ieken?
Wat is de verhouding tussen de voorziene en de onvoorziene kraancycli?
Op basis van deze informatie kan de vraag naar transportcapaciteit beter worden
beantwoord en kan dit met het Model Kraantijdbepaling in tijd worden uitgedrukt.
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De tweede aanbeveling ten aanzien van nader onderzoek betreft de wind op hoogte. Uit
het onderzoek naar dit aspect, in § 5.7.1, is gebleken dat de windkracht toeneemt met de
hoogte in de atmosfeer. Dit heeft gevolgen voor de windbelasting op de giek van de
torenkraan, waardoor het noodzakelijk kan zijn dat de torenkraanmachinist (bij windkracht
6 of hoger) moet stoppen met zijn werkzaamheden. De windhoogtefactoren, zoals
opgenomen in bijlage K, dienen te worden vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal
dagen windverlet per jaar.
Deze informatie is afkomstig van Reed Business. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van
deze informatie heeft aangetoond dat dit ten wensen overlaat. Op basis van
literatuuronderzoek en gesprekken met Reed Business, meteorologen van MeteoConsult en
KNMI kan worden geconcludeerd dat de windhoogtefactoren niet overeenkomen met de
werkelijkheid. Op locaties waar ook maar enigszins bebouwing of begroeiing is gevestigd,
moet een windtunnelproef de windsnelheid op hoogte uitwijzen. Doordat torenkranen bijna
altijd in bebouwd gebied staan, is een voorspelling van het windverlet, op andere gronden
dan de windtunnelproef, niet te maken. Deze is onder andere afhankelijk van de ruwheid
van het terrein en bebouwingssituaties in de omgeving. Het onderzoek naar de wind op
hoogte in 'ruwe' terreinen staat nog in de kinderschoenen en behoeft veel nader
onderzoek.
De derde aanbeveling heeft betrekking op het 'blind draaien' van de torenkraanmachinist.
Indien de machinist geen zicht heeft op zijn hijslast, wordt dit in het vakjargon het blind
draaien genoemd. Tegenwoordig zijn er hijslastcamera's in de markt om dit op te lossen.
Deze camera's bieden altijd zicht op de hijslast. Wanneer een toren kraan niet is uitgerust
met een hijslastcamera kan het blind draaien de kraantijd voor een kraancyclus aanzienlijk
verruimen. De invloed van dit aspect zal moeten worden onderzocht. Dit kan door het
uitvoeren van een praktijkproef op de bouwplaats. Eerst moet de tijdsduur worden
gemeten van een kraancyclus, waarbij de machinist volledig zicht heeft op zijn hijslast.
Hierna moeten de ruiten van de torenkraancabine worden afgeplakt en moet de machinist
dezelfde kraancyclus uitvoeren, maar nu zonder zicht op de hijslast. Het verschil in
tijdsduur tussen beide cycli kan de invloed van het blind draaien aantonen.
De vierde aanbeveling ten aanzien van nader onderzoek betreft de veiligheidsfunctie van
de torenkraanmachinist. Voor dit afstudeerproject zijn vele bezoeken afgelegd aan
verschillende torenkraanmachinisten en is geconstateerd dat deze personen overbelast
worden. Een werkdag van 10 uur is geen uitzondering en pauzes worden amper genomen.
Er wordt gegeten en gedronken tijdens de werkzaamheden en het bouwplaatspersoneel
neemt in ploegen pauze, waardoor de torenkraanmachinist geacht wordt door te werken.
Doordat de torenkraan optimaal benut moet worden, wordt de torenkraanmachinist
gepaaid met doorwerkregelingen en financiële compensaties.
De torenkraanmachinist is zeer bepalend voor de veiligheid op de bouwplaats. Tijdens de
transportactiviteiten kan veel fout gaan en de machinist moet continu waakzaam en
oplettend zijn. De hoge werkbelasting van de torenkraanmachinist kan hierdoor ten koste
gaan van de veiligheid op de bouwplaats, met alle gevolgen van dien.
Ter illustratie zal hier de vergelijking worden gemaakt met een vrachtwagenchauffeur. De
vrachtwagenchauffeur dient zich in het kader van de veiligheid te houden aan het
rijtijdenbesluit. Dit kan worden gecontroleerd aan de hand van de tachograaf. Wanneer de
vrachtwagenchauffeur wordt betrapt op te lang doorrijden of te weinig rust, wordt deze
bekeurd . Dergelijke maatregelen zijn bij de torenkraanmachinist totaal niet aan de orde en
er wordt door niemand gecontroleerd of de machinist voldoende rust neemt of krijgt. Dit
terwijl de veiligheidsrisico's te vergelijken zijn met die van de vrachtwagenchauffeur. Dit
onderwerp ligt zeer gevoelig in het wereldje van de torenkraanmachinisten wat me er niet
van weerhoudt dit als aanbeveling op te nemen. Controle op de rust van de
torenkraanmachinist is een waarborging voor de veiligheid op de bouwplaats.
Onderzoek naar de werkbelasting van de torenkraanmachinist in combinatie met de
veiligheid op de bouwplaats, evenals controle op de werktijden en rust van de machinist is
van groot belang.
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