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1 Variantenstudie
1.1 Funderingen
Funderingen ‘Rood’
In hoogterichting wordt de fundering op de juiste hoogte gesteld.
Het blok wordt verplaatst met behulp van een Kraan Op Lorries (hierna te noemen ‘Krol’). De
bovenkant van de fundering wordt gesteld ten opzichte van bovenkant van de spoorstaaf
(aangrenzend vlak), wat de beoogde hoogtemaat is. Het vastleggen van de hoogte van de fundering
wordt gedaan met behulp van een waterpasinstrument.
De beoogde langs‐ en dwarspositie wordt verkregen door het juist stellen van de fundering. Op het
blok worden voorzieningen opgenomen welke gelijk gesteld wordt met een aangebrachte
markering op de X‐ en Y as. Het funderingselement met behulp van een stootijzer op de juiste
positie gepositioneerd. De horizontale positie wordt ingemeten met behulp van een Total Station.
De positie van de fundering wordt door de zwaartekracht gewaarborgd. De vereiste meetgegevens
worden digitaal vastgelegd.

Figuur 1.1 ‐ visualisatie funderingen 'rood'

Funderingen ‘Blauw’
In de hoogterichting worden de funderingen gepositioneerd door middel van een aanslag met
stelmaatcorrectie. Het verplaatsen gebeurt in dit ontwerp met behulp van een Krol. De onderzijde
van het blok wordt op een aanslag geplaatst, welke met een roterende laser op hoogte gesteld is.
Omdat bovenzijde fundering een kritiek punt is, dient de hoogteafwijking van de prefab fundering
bekend te zijn en te worden verwerkt in de hoogte van de aanslag. Het opmeten van de uiteindelijke
hoogtemaat wordt gedaan met behulp van een Total Station.
In diepte‐ en langsrichting gebeurt het positioneren door middel van een gestelde aanslag. De rand
van het blok wordt tegen een gestelde aanslag geplaatst. Deze aanslagen zijn met behulp van een
Total Station op de juiste positie gesteld. Om te waarborgen dat de fundering op de juiste plek komt
dient de afwijking van het hart tot de rand van het blok bekend te zijn om correctie toe te kunnen
passen.
Het vastleggen van de horizontale positie wordt gedaan met behulp van een Total Station.
De positie van de fundering wordt door de zwaartekracht gewaarborgd. De vereiste meetgegevens
worden handmatig vastgelegd met pen en papier.
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Figuur 1.2 ‐ visualisatie funderingen 'blauw'

Funderingen ‘Geel’
De fundering wordt hierbij op hoogte gesteld. Allereerst wordt de fundering met behulp van een
kraan richting zijn positie gehesen.
Op het blok wordt vooraf een voorziening op een vaste, bekende maat gemonteerd. Deze
voorziening wordt gesteld aan een uitgezette hoogtemarkering. Met behulp van een meetlat wordt
deze positie gemeten. Dezelfde voorziening wordt gebruikt voor het stellen in langs‐ en
diepterichting. De positie op de X‐ en Y‐as wordt verkregen door het stellen van eenzelfde
voorziening bovenop het blok. Aan beide zijden van de fundering wordt een meetpunt uitgezet. Het
blok wordt met behulp van een stootijzer naar zijn positie gebracht. Met een laserafstandsmeter
wordt deze positie gemeten waarna deze digitaal vastgelegd wordt. Door beide richtingen op te
meten wordt de positie gecontroleerd. De fundering blijft door de zwaartekracht op zijn positie.

Figuur 1.3 ‐ visualisatie funderingen 'geel'

Funderingen ‘Groen’
Bij deze werkwijze worden de funderingen op hoogte gesteld. Op het blok wordt een markering op
een vaste maat vanaf bovenzijde blok uitgezet. Deze wordt gesteld aan een referentiepunt; een
eerder uitgezette markering in de vorm van een piketpaal. Met een spoorgebonden kraan wordt de
fundering verticaal verplaatst. De positie van de fundering wordt vastgelegd met een Total Station.
Horizontaal wordt de positie van de fundering gesteld aan de hand van een uitgezette markering en
de aangrenzende constructie. Op het blok zelf wordt ‘hart blok’ afgetekend, waarna deze aan een
markering gesteld wordt in de Y‐richting. Vooraf dient hiervoor de afmeting van het blok ingemeten
te worden om de markering af te kunnen tekenen. In de X‐richting wordt de eerder geplaatste
constructie als referentiepunt gebruikt. Aan de hand van deze positie word de markering gesteld.
Het verplaatsen gebeurt mechanisch door middel van een hulpconstructie. De uiteindelijke positie
wordt vastgelegd door een Total Station en met pen en papier geregistreerd.
Zwaartekracht zorgt ervoor dat de fundering op de gewenste positie blijft.
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Figuur 1.4 ‐ visualisatie funderingen 'groen'

Toetsing aan eisen
Maximale maatafwijkingen blijven binnen de gestelde toleranties
Er zijn in dit stadium nog geen definitieve materialen, materieel en posities aan de structuurlijnen
toegekend. De concepten kunnen dusdanig uitgewerkt worden dat deze aan de gestelde toleranties
voldoen. Er kan vanuit worden gegaan dat alle opgestelde concept werkwijzen een resultaat
opleveren dat binnen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen blijft. Aan deze eis wordt voldaan
door alle vier de structuurlijnen.
De nauwkeurigheid van de meetmethode is maximaal 20% van de tolerantie op de te meten maat
In dit stadium van het ontwerpproces zijn er nog geen maten en apparatuur met betrekking tot de
werkwijze uitgewerkt. Er kan vanuit worden gegaan dat alle concepten voldoen aan de gestelde
nauwkeurigheidseisen.
Vastleggen maatafwijkingen van onderdelen vindt tijdens montagewerkzaamheden plaats
Bij zowel de blauwe als de gele structuurlijn wordt de positie van de fundering vastgelegd door
middel van een Total station. Hoewel dit vaak achteraf plaatsvindt kan het ook direct tijdens de
werkzaamheden gebeuren. Dit is tevens het geval bij de laatste structuurlijn (groen). Bij de gele
methode is de positie direct afleesbaar, net als de grootte van de afwijking.
Correctie op de stelmaat kan toegepast worden indien nodig
Bij alle methoden is het mogelijk de stelmaat aan te passen wanneer dit nodig is. Hoewel er geen
voorgaande werkzaamheden zijn waarbij afwijkingen op kunnen treden, kunnen afwijkingen van de
productmaat of andere correcties doorgevoerd worden.
Benodigde informatie voor uitvoerend personeel is per handeling direct beschikbaar
De informatievoorziening in de verwerking van de producten is niet in de structuurlijnen en de
conceptschetsen meegenomen. Deze eis wordt achteraf geïntegreerd waarmee deze niet bepalend
is voor de keuze van het ontwerp. Op voorhand kan gesteld worden dat elke structuurlijn aan deze
eis voldoet.
De werkwijze is onafhankelijk van de werksituatie toepasbaar
De rode structuurlijn maakt in het horizontale vlak gebruik van uitgezette referentiepunten. Deze
zijn geheel onafhankelijk van de werksituatie. Voor de hoogtemaat wordt de spoorstaaf als
referentiepunt gehanteerd. Deze is echter niet altijd beschikbaar waarmee deze methode
situatieafhankelijk is en niet voldoet aan de eis.
Bij de blauwe methode is het positioneren niet aan de situatie gebonden. De aanslagen worden
onafhankelijk van de situatie geplaatst en andere omstandigheden beïnvloeden deze wijze niet. Dit
is ook geval bij de gele structuurlijn.
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De groene werkmethode is afhankelijk van een markering, uitgezet op de spoorstaaf. Ook wordt
hierbij gebruik gemaakt van een kraan die spoorgebonden is. Omdat deze niet in iedere situatie
beschikbaar is voldoet deze methode niet aan de eis.
De werkwijze is onafhankelijk van het type onderdeel toepasbaar
Dit is het geval voor alle methoden. Op basis van de te plaatsen fundering is de werkwijze dusdanig
aan te passen dat deze ook ingezet kan worden voor een groter dan wel kleiner funderingsblok.

1.2 Palen
Palen ‘Rood’
In het eerste concept worden de palen met behulp van Krol verticaal verplaatst. Het positioneren in
de hoogterichting gebeurt door het stellen van onderkant voetplaat ten opzichte van een
aangrenzende constructie, in dit geval bovenkant fundering. Met een Total station wordt deze
positie gecontroleerd en ingemeten. Door het aandraaien van een stelvoorziening (schoren) wordt
de paal in langs‐ en diepterichting gesteld. Het oppervlak van de paal wordt gesteld met behulp van
een waterpas. Hiermee wordt ook de verticale stand van de paal gemeten.
De paal wordt definitief vastgezet door middel van draadeinden met moeren. De gemeten
gegevens worden digitaal vastgelegd.

Figuur 1.5 ‐ visualisatie palen 'rood'

Palen ‘Blauw’
Bij de blauwe structuurlijn worden de palen verticaal verplaatst met behulp van Krol. Het
positioneren in de hoogterichting gebeurt door het plaatsen ten opzichte van een aanslag. Moeren
op de draadeinden op de fundering worden op de juiste hoogte gedraait waarna de paal hierop
geplaatst wordt. De hoogtemaat wordt opgemeten met behulp van een meetband. Door middel van
duwen en trekken wordt de paal op zijn horizontale positie gebracht. Het oppervlak van de
voetplaat dient hierbij als positioneerpunt. Een vooraf gestelde aanslag geldt hier als referentie. Het
meten van de horizontale positie wordt in dit concept met een Total station gedaan.
Het waarborgen van de positie van de paal wordt gedaan door middel van bevestiging met bouten
en moeren.
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Figuur 1.6 ‐ visualisatie palen 'blauw'

Palen ‘Geel’
De palen worden in verticale richting gesteld ten opzichte van een aangebrachte markering. Met
verplaatsen tot op de juiste hoogte gebeurd met een mobiele kraan. Vooraf wordt een
stelvoorziening op de paal aangebracht voor alle drie de richtingen. Verticaal wordt deze op het
meterpeil gezet, horizontaal wordt deze op een bekende maat afgesteld. Deze voorziening dient
hier als positioneerpunt. De BS maat wordt gemarkeerd, waaraan de verticale positie gesteld wordt.
De positie wordt met een meetband opgemeten.
Horizontaal wordt de theoretische maat op de X‐ en Y‐as afgetekend, deze dient als referentie voor
het stellen in horizontale richting. Deze wordt met een mechanisch hulpmiddel op zijn positie
gebracht. De uiteindelijke positie van de paal wordt gemeten met een waterpas.
De paal wordt definitief bevestigd met bouten en moeren.
Digitale registratie van de gegevens is de laatste stap binnen dit proces.

Figuur 1.7 ‐ visualisatie funderingen 'geel'
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Palen ‘Groen’
De palen worden verticaal verplaatst en op hun positie gezet met een kraan die spoorgebonden is.
Het theoretische meterpeil wordt op de paal gemarkeerd. Vervolgens wordt het nulpeil op de
fundering gemarkeerd, waaraan de paal op hoogte gesteld wordt. Hiervoor dient de
hoogteafwijking van de fundering bekend te zijn en verwerkt te worden in de markering op de paal.
In de X en Y richting wordt de paal op eenzelfde wijze gepositioneerd. Met behulp van de moeren
onder de voetplaat word de positie van de paal aangepast. Het daadwerkelijke hart van het profiel
wordt gemarkeerd, evenals de beoogde positie op de assen. Met behulp van een
waterpasinstrument worden deze twee markeringen ten opzichte van elkaar gesteld. Als laatst
wordt de paal afgemonteerd met bouten en moeren. De positie van de paal wordt ingemeten met
een waterpasinstrument. Met pen en papier worden de gegevens die gemeten zijn, vastgelegd.

Figuur 1.8 ‐ visualisatie palen 'groen'

Toetsing aan eisen
Maximale maatafwijkingen blijven binnen de gestelde toleranties
Er zijn in dit stadium nog geen definitieve materialen, materieel en posities aan de structuurlijnen
toegekend. De concepten kunnen dusdanig uitgewerkt worden dat deze aan de gestelde toleranties
voldoen. Er kan vanuit worden gegaan dat alle opgestelde concept werkwijzen een resultaat
opleveren dat binnen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen blijft. Aan deze eis wordt hiermee
voldaan door alle vier de structuurlijnen.
De nauwkeurigheid van de meetmethode is maximaal 20% van de tolerantie op de te meten maat
In dit stadium van het ontwerpproces zijn er nog geen maten en apparatuur met betrekking tot de
werkwijze uitgewerkt. Er kan vanuit worden gegaan dat alle concepten voldoen aan de gestelde
nauwkeurigheidseisen.
Vastleggen maatafwijkingen van onderdelen vindt tijdens montagewerkzaamheden plaats
De hoogtemaat wordt bij elke methode direct afgelezen met behulp van een meetband. Bij de rode
en gele structuurlijn maakt het meten van de horizontale positie daadwerkelijk direct onderdeel uit
van de montagewerkzaamheden. Met een waterpas wordt deze direct vastgelegd. Bij de andere
twee methoden wordt met behulp van een waterpasinstrument de positie ingemeten. Hoewel dit
vaak achteraf plaatsvindt kan het ook direct tijdens de werkzaamheden gebeuren. Hiermee voldoen
alle concepten aan deze eis.
Correctie op de stelmaat kan toegepast worden indien nodig
Bij alle methoden is het mogelijk de stelmaat aan te passen indien nodig.
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Benodigde informatie voor uitvoerend personeel is per handeling direct beschikbaar
De informatievoorziening in de verwerking van de producten is niet in de structuurlijnen en de
conceptschetsen meegenomen. Deze eis wordt achteraf geïntegreerd waarmee deze niet bepalend
is voor de keuze van het ontwerp. Op voorhand kan gesteld worden dat elke structuurlijn aan deze
eis voldoet.
De werkwijze is onafhankelijk van de werksituatie toepasbaar
Alle methoden maken gebruik van het funderingsblok als referentiepunt. Eventuele afwijkingen
worden verwerkt in een aangepaste stelmaat (indien nodig). Aangezien elke paal op een fundering
komt te staan, maakt dat de werkmethode niet situatieafhankelijk. Ook is de keuze voor het
oppervlak van een funderingsblok niet onderhevig aan invloeden die specifiek in een bepaalde
situatie voorkomen. De groene structuurlijn maakt gebruik van een spoorgebonden kraan voor de
verplaatsing van de onderdelen. Het streven is om situatieonafhankelijk te zijn. Met spoorgebonden
materieel wordt niet voldaan aan de eis. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van pen en papier om
de meetgegevens vast te leggen (blauw en groen) is registratie onder slechte weersomstandigheden
moeizamer dan wanneer dit digitaal gebeurt.
De werkwijze is onafhankelijk van het type onderdeel toepasbaar
Er zijn drie typen HE‐palen waarmee de werkwijze om moet kunnen gaan. De gehanteerde
positioneer‐ en referentiepunten zijn toepasbaar bij alle typen palen. Ook de fundering waarop de
paal komt te staan is niet van invloed op de werkwijzen. Alle concepten voldoen hiermee aan deze
eis.

1.3 Balken en armen
Balk/arm ‘Rood’
De balk wordt geplaatst tegen een gestelde aanslag. Met behulp van een krol wordt de balk
omhoog gebracht waarna het oppervlak tegen een aanslag gepositioneerd wordt. Eerder ontstane
afwijkingen dienen in de aanslag gecorrigeerd te worden. Omdat bovenzijde balk als kritiek
beschouwd kan worden dient de afwijking van het onderdeel zelf ook gecorrigeerd te worden indien
nodig. Met behulp van een afstandslaser wordt de positie van de balk vastgelegd.
Door het sturen met stuurtouwen wordt de balk of de arm naar zijn uiteindelijk positie
gemanoeuvreerd. Hierbij geldt het oppervlak van de aansluiting als positioneerpunt en het
oppervlak van de paal als referentie.
Met behulp van een meetband worden eventuele afwijkingen opgemeten.
De meetgegevens worden direct digitaal verwerkt. Door middel van inklemmen wordt de balk op
zijn positie gehouden.

Figuur 1.9 ‐ visualisatie balk/arm 'rood'
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Balk/arm ‘Blauw’
Met een krol wordt het onderdeel naar zijn positie gehesen. De positioneermethode die hier
gehanteerd wordt is het direct stellen van het betreffende oppervlak van het onderdeel op hoogte.
De hoogte van de balk wordt gerefereerd vanaf de voetplaat van de paal. Door middel van een
roterende laser wordt de positie gecontroleerd en vastgelegd.
Vooraf wordt een aanslag gesteld in de langsrichting. Deze dient zo gesteld te worden dat deze
eerder ontstane afwijkingen corrigeert. De onderdelen worden handmatig gepositioneerd tegen de
aanslag. Het oppervlak van de aansluiting dient hierbij als positioneerpunt.
Ook in de dwarsrichting wordt eenzelfde principe gehanteerd voor het plaatsen van het onderdeel.
Een aanslag wordt op de paal gesteld om eventuele eerder ontstane afwijkingen te corrigeren. Het
oppervlak van de balk of arm dient hierbij als positioneerpunt bij de montage. Door middel van
inklemmen wordt de positie van de balk gewaarborgd. De horizontale positie wordt ingemeten met
een Total station en genoteerd met pen en papier.

Figuur 1.10 ‐ visualisatie palen 'blauw'

Balk/arm ‘Geel’
Een mobiele kraan hijst in verticale richting de balk in het werk.
Er wordt een stelbout aan de onderzijde van de balk gedraaid. Deze stelvoorziening wordt dusdanig
gesteld zodat deze een vaste maat vanaf bovenzijde balk heeft. Hiermee is een vast positioneerpunt
gecreëerd. Deze wordt met behulp van een meetband ten opzichte van de aangrenzende
constructie (onderkant voetplaat) gesteld. Hiermee is ook direct de eventuele afwijking bekend aan
de bovenzijde.In het horizontale vlak wordt er gepositioneerd door middel van een aangebrachte
stelvoorziening. Deze wordt op een bekende maat geplaatst. Markeringen op de paal dienen hierbij
als referentiepunt. Zowel in de dwars‐ als langsrichting wordt de beoogde positie van de onderdelen
gemarkeerd op de paal. Met behulp van een Total station wordt de positie ingemeten en tevens
meteen digitaal vastgelegd. Door het klemmen met ijzerwerk wordt de balk afgemonteerd.

Figuur 1.11 ‐ visualisatie balk/arm 'geel'
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Balk/arm ‘Groen’
Met een kraan die aan het spoor gebonden is, wordt de balk verticaal verplaatst. Er wordt een
markering uitgezet op een vaste maat, gemeten vanaf bovenzijde balk of arm. Deze markering
wordt gepositioneerd ten opzichte van een markering op de paal. Dit referentiepunt geeft de
beoogde maat weer. Vervolgens wordt met een meetband het eventuele verschil opgemeten.
Het fijn positioneren gebeurt door middel van een mechanisch hulpmiddel. Hiermee wordt de
positie van de balk bijgesteld. In de langsrichting en dwarsrichting worden tevens markeringen op
het hart van de paal uitgezet waaraan de positie gerefereerd wordt. Voor de positie op de Y‐as
wordt het hart van de balk gemarkeerd. Dit punt wordt gesteld ten opzichte van het gemarkeerde
hart van de paal. Voor de dwarsrichting wordt ook een dergelijke manier gepositioneerd. De
markering op de balk is uitgezet op een bekende maat ten opzichte van de bovenzijde.
Deze maat wordt geplaatst ten opzichte van de markering op de paal. Dit gebeurt met behulp van
een mechanisch stelmechanisme. Hiermee kan direct de afwijking gemeten worden met een
meetband.
Het onderdeel wordt geklemd met hoekijzers waarmee de positie van de balk of arm gewaarborgd
is. De gemeten afwijkingen dienen vastgelegd te worden, dit gebeurd in deze groene structuurlijn
met pen en papier.

Figuur 1.12 ‐ visualisatie balk/arm 'groen'
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Toetsing aan de eisen
Maximale maatafwijkingen blijven binnen de gestelde toleranties
Er zijn in dit stadium nog geen definitieve materialen, materieel en posities aan de structuurlijnen
toegekend. De concepten kunnen dusdanig uitgewerkt worden dat deze aan de gestelde toleranties
voldoen. Er kan vanuit worden gegaan dat alle opgestelde concept werkwijzen een resultaat
opleveren dat binnen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen blijft. Aan deze eis wordt hiermee
voldaan door alle vier de structuurlijnen.
De nauwkeurigheid van de meetmethode is maximaal 20% van de tolerantie op de te meten maat
In dit stadium van het ontwerpproces zijn er nog geen maten en apparatuur met betrekking tot de
werkwijze uitgewerkt. Er kan vanuit worden gegaan dat alle concepten voldoen aan de gestelde
nauwkeurigheidseisen.
Vastleggen maatafwijkingen van onderdelen vindt tijdens montagewerkzaamheden plaats
De hoogtemaat wordt bij elke methode direct afgelezen met behulp van een meetband. Bij de rode
en gele structuurlijn maakt het meten van de horizontale positie daadwerkelijk direct onderdeel uit
van de montagewerkzaamheden. Met een waterpas wordt deze direct vastgelegd. Bij de andere
twee methoden wordt met behulp van een waterpasinstrument de positie ingemeten. Hoewel dit
vaak achteraf plaatsvindt kan het ook direct tijdens de werkzaamheden gebeuren. Hiermee voldoen
alle concepten aan deze eis.
Correctie op de stelmaat kan toegepast worden indien nodig
Bij alle methoden is het mogelijk de stelmaat aan te passen indien nodig.
Benodigde informatie voor uitvoerend personeel is per handeling direct beschikbaar
De informatievoorziening in de verwerking van de producten is niet in de structuurlijnen en de
conceptschetsen meegenomen. Deze eis wordt achteraf geïntegreerd waarmee deze niet bepalend
is voor de keuze van het ontwerp. Op voorhand kan gesteld worden dat elke structuurlijn aan deze
eis voldoet.
De werkwijze is onafhankelijk van de werksituatie toepasbaar
Alle methoden maken gebruik van de paal als referentiepunt. Door middel van het toepassen van
stelmaatcorrectie worden afwijkingen bijgesteld. Aangezien dat elke balk of arm aan een paal
bevestigd wordt, maakt dat de werkmethode niet situatieafhankelijk. De groene structuurlijn maakt
gebruik van een spoorgebonden kraan voor de verplaatsing van de onderdelen. Het streven is om
situatieonafhankelijk te zijn. Met spoorgebonden materieel wordt niet voldaan aan de eis. Wanneer
er gebruik gemaakt wordt van pen en papier om de meetgegevens vast te leggen (blauw en groen) is
registratie onder slechte weersomstandigheden moeizamer dan wanneer dit digitaal gebeurt.
De werkwijze is onafhankelijk van het type onderdeel toepasbaar
Er zijn diverse typen balken waarmee de werkwijze om moet kunnen gaan. De gehanteerde
positioneer‐ en referentiepunten zijn toepasbaar bij alle typen balken. Alle concepten voldoen
hiermee aan deze eis.
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1.4 Systeem
Systeem ‘Rood’
In het ‘rode’ concept worden de onderdelen handmatig omhoog en omlaag gebracht. Door middel
van het verstellen van de binddraad (mechanisch) wordt de gewenste positie verkregen. De draden
worden tegen een aanslag gesteld, deze is op de juiste hoogte afgesteld. Het oppervlak geldt hierbij
als positioneerpunt. Met behulp van een afstandslaser wordt de hoogte van de onderdelen
gemeten waarna de hoogtegegevens bekend zijn.
Op de X‐as dienen de zijwaartse armen een bepaalde hoekverdraaiing mee te krijgen. Deze worden
gepositioneerd ten opzichte van het een markering op hart paal. Op basis van de gevraagde
scheefstand en de lengte van de pijp kan deze afgesteld worden. Door een meetband of maatlat is
de afwijking te meten waarmee de verdraaiing gecontroleerd kan worden.
De bevestiging gebeurt mechanisch door middel van bouten en moeren.
In de richting van de Y‐as worden de onderdelen gesteld ten opzichte van een referentiemarkering.
Dit gebeurd in de vorm van een reguleerblad. Dit is een horizontale maatlat met
millimeterverdeling. Deze worden mechanisch gepositioneerd door middel van een kettingratel of
gelijkwaardige apparatuur. In de Y richting wordt de positie gemeten door middel van een meetlat
met millimeterverdeling.
De hoogte wordt gehandhaafd door een mechanische bevestiging (bouten, moeren en draden).
Het registreren van deze maten gebeurd digitaal door middel van een tablet.

Figuur 1.13 ‐ visualisatie systeem 'rood'

Systeem ‘Blauw’
In dit concept worden de draden handmatig verticaal verplaatst. Door duwen en trekken aan de
draden worden deze afgesteld. Het oppervlak van de draden wordt gesteld aan de hand van de
hoogteligging van het spoor (BS). Dit vlak is bepalend voor de hoogteligging van de draden.
Met een meetband of maatlat wordt de hoogteligging vastgesteld.
Er wordt een voorziening met laser op de draden geklemd waarmee de hoogte bepaald wordt. Deze
wordt gericht op een markering welke op de paal uitgezet is. Deze markering heeft de vorm van een
sticker met maatverdeling. Deze doet hierbij tevens dienst als bevestiging van de uiteindelijke maat.
Vastleggen gebeurt door het aflezen van deze maatlat.
De positie van de zijwaartse bevestiging op de X‐as dient tevens afgesteld te worden. Deze worden
gepositioneerd ten opzichte van een referentiemarkering op de paal. Deze wordt gemarkeerd op
het hart. Dit punt dient als referentiepunt voor het afstellen van de zijwaartse bevestiging. Op basis
van de gevraagde scheefstand en de lengte van de pijp kan deze afgesteld worden. Door middel van
een meetvoorziening met schaalverdeling is de positie van de pijp af te stellen.
Haaks op het spoor dient een voorziening die op de rijdraad gemonteerd wordt als positioneerpunt.
Deze is voorzien van een afstandslaser waarmee de afstand tot de paal gemeten wordt. Voorzijde
paal dient hierbij als referentie.
De uiteindelijke waarborging van de positie gebeurd in alle richtingen mechanisch. Registratie vindt
plaats met pen en papier.
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Figuur 1.14 ‐ visualisatie systeem 'blauw'

Systeem ‘Geel’
Er wordt een stelvoorziening aangebracht op het spoor. Deze dient als aanslag voor de rijdraad. De
voorziening wordt op de juiste hoogte gesteld waarna de onderzijde van de rijdraad hier op
gepositioneerd wordt. Door het verstellen van de stelvoorziening wordt de draad verplaatst.
Zijwaarts wordt vooraf een aanslag op de paal geklemd. Deze is verstelbaar waarmee de positie van
de pijp aangepast kan worden. Het oppervlak van de pijp wordt handmatig tegen deze aanslag
gepositioneerd.
Haaks op het spoor wordt door middel van een stelvoorziening de onderdelen hun positie gegeven.
Het oppervak van de draden wordt tegen een aanslag gepositioneerd. Deze is te verstellen om de
juiste positie ten opzichte van het spoor te verkrijgen.
De bevestiging van alle onderdelen gebeurt door middel van afmonteren met bouten, moeren en
klemmen (mechanisch).
Het inmeten van de gegevens gebeurt achteraf door middel van een meettrein. Deze rijdt na afloop
van de werkzaamheden over het traject en legt de posities van de onderdelen vast. De gemeten
gegevens worden direct uitgelezen vanaf de apparatuur en digitaal geregistreerd.

Figuur 1.15 ‐ visualisatie systeem 'geel'

Systeem ‘Groen’
De laatste, groene structuurlijn werkt met het mechanisch verplaatsen in alle richtingen. Een
installatie wordt op balk gemonteerd. Deze verplaatst de onderdelen in hoogterichting. Een klem
houdt hierbij de kabel en draad vast en deze beweegt verticaal totdat de juiste positie ten opzichte
van de constructie verkregen is.
Er wordt een hulpmiddel op de pijp geklemd. Dit onderdeel heeft een vaste, bekend maat en dient
hier als positioneerpunt. Het oppervlak van de paal krijgt de functie van referentiepunt. Vanaf dit
punt word de pijp een positie gegeven. De positie aan het uiteinde van de pijp kan afgelezen worden
vanaf een meetlat die opgenomen is in het stelmechanisme.
Als laatste wordt in de Y‐richting door middel van dezelfde stelvoorziening gepositioneerd. Deze is
om de paal geklemd, waarmee tevens het referentiepunt bepaald wordt (voorkant paal). Ten
opzichte van dit punt wordt de draad verschoven totdat de juiste positie bereikt is.
De positie van de onderdelen gebeurt met radarapparatuur waarbij de positie van de onderdelen
afgelezen kan worden.
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De uiteindelijke bevestiging van de onderdelen geschied op een mechanische manier, registratie
vindt plaats met pen en papier.

Figuur 1.16 ‐ visualisatie systeem 'groen'

Toetsing aan de eisen
Maximale maatafwijkingen blijven binnen de gestelde toleranties
Er zijn in dit stadium nog geen definitieve materialen, materieel en posities aan de structuurlijnen
toegekend. Er kan vanuit worden gegaan dat alle opgestelde concept werkwijzen een resultaat
opleveren dat binnen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen blijft. Aan deze eis wordt hiermee
voldaan door alle vier de structuurlijnen.
De nauwkeurigheid van de meetmethode is maximaal 20% van de tolerantie op de te meten maat
In dit stadium van het ontwerpproces zijn er nog geen maten en apparatuur met betrekking tot de
werkwijze uitgewerkt. Er kan vanuit worden gegaan dat alle concepten voldoen aan de gestelde
nauwkeurigheidseisen. Tevens wordt er geëist dat de meting van de draden statisch gebeurd, dat
wil zeggen dat er geen kracht mag worden uitgevoerd waardoor meetresultaten beïnvloed worden.
Vastleggen maatafwijkingen van onderdelen vindt tijdens montagewerkzaamheden plaats
De hoogtemaat wordt bij het rode proces met een laser gemeten. Het is zaak deze bij de hand te
hebben zodat in het werk meteen gemeten kan worden. Horizontaal wordt de draad gesteld met
een meetlat. De positie en afwijking zijn direct zichtbaar. Bij concept ‘blauw’ maakt het meten
onderdeel uit van de werkwijze. Het is onmogelijk de onderdelen te positioneren zonder de
maatafwijking af te lezen. Bij de derde ‘gele’ werkwijze wordt gebruik gemaakt van aanslagen in alle
richtingen. Deze worden afgesteld waarmee tevens de maat van de aanslag bekend is. Deze
structuurlijn gaat echter uit van meting door middel van een meettrein. Dit gebeurt logischerwijs na
afloop van alle werkzaamheden, het spoor dient immers vrij te zijn. De gele structuurlijn voldoet
hiermee niet aan de eis en hoeft niet verder uitgewerkt te worden.
De laatste werkwijze maakt gebruik van een stelconstructie die de positie van de onderdelen direct
meetbaar maakt. Het meetproces is hierbij ook direct opgenomen in de uit te voeren
werkzaamheden.
Correctie op de stelmaat kan toegepast worden indien nodig
Bij alle methoden is het mogelijk de stelmaat aan te passen indien nodig.
Benodigde informatie voor uitvoerend personeel is per handeling direct beschikbaar
De informatievoorziening in de verwerking van de producten is niet in de structuurlijnen en de
conceptschetsen meegenomen. Deze eis wordt achteraf geïntegreerd waarmee deze niet bepalend
is voor de keuze van het ontwerp. Op voorhand kan gesteld worden dat elke structuurlijn aan deze
eis voldoet.

Bijlagen afstudeerrapport

Bijlagen

De werkwijze is onafhankelijk van de werksituatie toepasbaar
Bij de rode en gele methode zijn weersomstandigheden niet van grote invloed. Het stellen van de
onderdelen gebeurt op korte afstand, zichtbaarheid en afleesbaarheid is hierbij goed mogelijk. Ook
het in te zetten materieel is goed bruikbaar onder de diverse weersomstandigheden. Afhankelijk van
het referentiepunt waaraan de aanslag gesteld wordt, is de methode onafhankelijk van de
werksituatie. Hoewel er bij het aanbrengen van deze onderdelen altijd spoor ligt heeft het de
voorkeur om de spoorligging niet als referentie te gebruiken.
De referentiepunten van de ‘blauwe’ methode worden niet beïnvloed door de ligging van het spoor.
De afstanden zijn kort wat de zichtbaarheid ten goede komt. Ook is de gebruikte apparatuur is goed
bruikbaar onder diverse weersomstandigheden. De vierde structuurlijn maakt gebruik van de ligging
van het spoor. Vanaf dit oppervlak wordt de hoogteligging bepaald. Net als bij de rode en gele
methode heeft dit niet de voorkeur, maar kan hiermee wel gewerkt worden.
De werkwijze is onafhankelijk van het type onderdeel toepasbaar
Er zijn in dit stadium van het ontwerpproces nog geen maten en apparatuur met betrekking tot de
werkwijze uitgewerkt. Er kan vanuit worden gegaan dat alle concepten dusdanig flexibel zijn dat
kleine aanpassingen gedaan kunnen worden met betrekking tot het type onderdeel.
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2 SADT diagrammen processen
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2.1

Plaatsen fundering
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2.2 Plaatsen palen
2
Plaatsen palen

stelmaat

2.1
fundering

Stellen ankers

type paal

2.4
1 monteur
waterpas/laser
steeksleutel

Aanpikken paal
1 monteur
1 machinist
kraan
strop

stelmaat

2.2
paal

Uitzetten
hoogtes

markering

2.3
1 monteur
meetband
stift

Monteren
bevestigings
materiaal
1 monteur
steeksleutel
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positie paal

2.5
Globaal
positioneren
paal
2 monteurs
1 machinist
steeksleutel
kraan
strop

positie paal

2.6
Exact
positioneren
paal
2 monteurs
1 machinist
steeksleutel
kraan
strop

2.6
Lossen paal
1 monteur
1 machinist
kraan

gestelde
paal
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2.3 Plaatsen balken
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2.4 Plaatsen systeem

4
Plaatsen
systeem
trekkracht

4.1
draag
constructie

Trekken
draagkabel

positie

4.2
2 monteurs
hoogwerker
haspelwagen
kettingratel
trekmeter
steeksleutel

Plaatsen
ophanging
rijdraad
2 monteurs
1 machinist
hoogwerker

4.3
Trekken rijdraad

stelmaat

4.4

afmeting
onderdelen

2 monteurs
hoogwerker
haspelwagen
steeksleutel
kettingratel

Verschuiving
aanbrengen

4.5
Afstellen
rijdraad

4.4.1
Plaatsen
zijwaartse pijp

1 monteur
laser
reguleerblad
hoogwerker

rijdraadhoogte

4.4.2
1 monteur
waterpas
meetband
steeksleutel
zaag
draadtap
pijpenbuiger

Afstellen
reguleerblad
1 monteur
meetband
hoogwerker
reguleerblad

stelmaat

4.4.3
Afstellen
rijdraad
1 monteur
hoogwerker
meetband
reguleerblad
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rijdraadhoogte

lengte hangdraden
temperatuur
positie hangdraden

4.6
Afwerken
bovenleiding
2 monteurs
waterpas
steeksleutel
hoogwerker
meetband

Bovenleiding
gereed
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2.6 Toelichting berekeningen registratieformulieren
Toelichting registratieformulier funderingen
Invoer (lichtgroen)
Op basis van het type fundering, de hoogte (tabel 1.1) en de te
verwachten vervorming (OHD00013) wordt de hoogte en
ontgravingsdiepte berekend.
Er zijn in dit stadium nog geen eerdere afwijkingen, de te verwachten
vervorming is gebaseerd op de maximaal toelaatbare verzakking
volgens (OHD00013).
Aan de hand van de ingevoerde meetresultaten (lichtgroen) is de
uitvoer berekend, welke getoetst wordt aan de eisen en toleranties
vanuit het ontwerp. Door middel van een toetsing is direct zichtbaar
welke waarden wel of niet voldoen en waar een correctie uitgevoerd
dient te worden.
Uitvoer (lichtblauw)

G1=

G2=

Hoogte
fundering

mm

V2b
F5
F6
F7
F8
F15
F16
A2
A6

1100
1500
1080
1080
1400
1500
1800
1230
1230

Tabel 2.1 afmetingen
funderingen

2850

G1
Z
Afst 2

Afst 1

X

G3=

80

G5= tan
Z
G5
X
6000

G6= tan

Door middel van de knop ‘uitvoering’ wordt het middelste deel verborgen en is het document
geschikt voor de uitvoering, alleen relevantie informatie is hier beschikbaar.
Met de knop ‘instructie’ kan het draaiboek opgeroepen worden wanneer extra informatie gewenst
is. De knop ‘verberg’ kan het gehele onderdeel verbergen indien gewenst.
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Toelichting registratieformulier palen
Invoer (lichtgroen)
De invoer is afkomstig van de tekeningen. Vanuit een lijst wordt een paalsoort geselecteerd, evenals
het type balk of die hieraan komt. Op basis hiervan wordt de uit te zetten maat ten behoeve van de
balkaansluiting berekend. De balkhoogte, hoogte van de zijwaartse bevestiging en eventuele
afspanning zijn tevens waarden die vanaf de tekening ingevoerd kunnen worden.
Uitvoer (lichtblauw)
P1=G2, de positie van het hart van de paal in de dwarsrichting is gelijk aan die van de fundering.

P4 wordt verkregen door het positioneren van de ankers door
middel van een aanslag. Hiermee worden geen afwijkingen
verwacht groter dan de toegestane afwijkingen. De uitvoer staat
hier dan ook standaard ingevoerd als 70mm, de hoogte van de
aanslag.
,
H3 P4 25mm G3 balkhoogte
De hoogte van de balk of arm wordt bepaald aan de hand van
ingevoerde waarde H3. Deze waarde is gemeten vanaf de
voetplaat tot de balkaansluiting. Hierop is eerder een correctie
naar aanleiding van afwijkende blokhoogte toegepast. Deze wordt
hierbij opgeteld evenals de balkhoogte. Tevens wordt de afstand
tussen bovenkant fundering en bovenkant voetplaat hierbij
opgeteld. Hiermee is de positie van de bovenzijde van de balk
bekend.

Figuur 2.1‐ positioneren paal
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Palen armen balken

Kritiek punt
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B

HE160A
HE160A
HE160A
RHS 250‐6
RHS 250‐6
RHS 250‐6
RHS 250‐8
RHS 250‐8
RHS 250‐8
AEL I
AEL I
AEL I
AEL IV
AEL IV
AEL IV
ADL
ADL
ADL

Tabel 2.2 ‐ deformatie
draagconstructie

Hart paal (hoek
verdraaiing)

W1 vervorming
P3 is de gemeten waarde W1 verminderd met de te verwachten
vervorming. De vervorming in de eindsituatie is bepaald in de
onderzoeksfase en op basis van het type paal en type balk of arm is
deze in te voeren vanuit tabel 1.2. Op basis van deze vervorming
wordt een stelmaatcorrectie toegepast. De werkelijk afgestelde
maat wordt ingevoerd en gecorrigeerd met de te verwachten
vervorming waarmee de uiteindelijke scheefstand voorspeld
wordt.

0,2 ˚
0,1 ˚
0,0 ˚
0,2 ˚
0,1 ˚
0,0 ˚
0,2 ˚
0,1 ˚
0,2 ˚
0,5 ˚
0,4 ˚
0,2 ˚
0,5 ˚
0,4 ˚
0,2 ˚
0,0 ˚
0,0 ˚
0,0 ˚
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Toelichting registratieformulier Balken en armen
Invoer (lichtgroen)
De invoer bij een arm gebeurd op het registratieformulier van bijbehorend paalnummer. Omdat er
bij een balk sprake is van twee paalnummers wordt deze ingevoerd bij de linker paal, gezien in de
richting van oplopende kilometerring. De invoer is ook hier afkomstig van de tekeningen. Vanuit een
lijst wordt een paalsoort geselecteerd, evenals het type balk of die hieraan komt. Tevens wordt de
afstand tussen de sporen ingevoerd, evenals de eventuele positie van de hangsteun of kolom ten
opzichte van hart spoor. De afstand tussen de palen wordt gemeten (D3), evenals de lengte van de
balk (D4).
Uitvoer (lichtblauw)
B1 en A1 zijn al berekend en behandeld in het vorige formulier (palen) deze komt hier tevens terug.
B3 staat altijd ingesteld op <50mm, immers dienen beide paalaansluitingen aan de norm te voldoen
van ‐0/+50mm tolerantie. Wanneer deze voldoen is het hoogteverschil altijd <50mm en voldoet dit
punt.
A3=P3
A3 is direct afkomstig van de rechtstand van de paal in de eindsituatie. Omdat de paal momentvast
verbonden zit is deze vervorming gelijk.
G6 de verwachte afwijking
De rotatie van de paal is afkomstig van de rotatie van de fundering om de Z‐as. Vervolgens heeft de
paal ook een bepaalde toegestane productieafwijking, deze is bij een standaardlengte 1,6˚. Maten
D5 tot en met D8 worden ook berekend waarmee deze uitgezet kunnen worden.
D3

D4
2

G2

halve paaldikte

D8

D5

kolomafstand tov HS

D5

spoorafstand
D3
D4

D8

G2
D5
D6
D7

Figuur 2.2 ‐ positioneren balk

Bijlagen afstudeerrapport

Bijlagen

Toelichting registratieformulier Bovenleiding
Invoer (lichtgroen)
De invoer van dit formulier bestaat de ontwerpwaarden van de draagkabelhoogte, rijdraadhoogte
en de aan te brengen verschuiving, afkomstig van de ontwerptekeningen.

Verticale positie hulpmiddel =
Balkhoogte – balkdikte
zeeg

zakking

R2

Horizontale positie hulpmiddel =
tan 3
halve paaldikte + R1

Kritiek punt
Paal
Balk/arm

2

Z
Zeeg
½ zeeg

Hoogte

R3 = Verschuiving – positie hulpmiddel
R4 = Rijdraadhoogte – positie hulpmiddel
Uitvoer (lichtblauw)
SX
Balkhoogte
zeeg
(380mm)‐ deformatie

hoogte steunpunt

S3

positie reguleerhulpmiddel + gemeten maat

6

positie reguleerhulpmiddel + gemeten maat

1

6

S7 = <30mm op basis van nauwkeurigheid
S12= positie paal + afstand hart paalhart
draagkabel
Bijlagen afstudeerrapport

HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B
HE240A
HE240B
HE300B

HE160A
HE160A
HE160A
RHS 250‐6
RHS 250‐6
RHS 250‐6
RHS 250‐8
RHS 250‐8
RHS 250‐8
AEL I
AEL I
AEL I
AEL IV
AEL IV
AEL IV
ADL
ADL
ADL

Tabel 2.3 ‐ deformatie
draagconstructie

Hart
draagkabel
(hoogte)

Tijdens de werkzaamheden wordt de afstand reguleerblad‐draagconstructie gemeten en ingevoerd
(R1) en (R2). Op basis van deze twee maten kan de hoogte en positie ten opzichte van Hart Spoor
berekend worden.

4 mm
4 mm
4 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
6 mm
4 mm
3 mm
6 mm
4 mm
3 mm
1 mm
1 mm
1 mm
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3 Opstelinstructie registratieformulier
Het Excel programma bestaat uit twee standaard tabbladen. ‘Invulblad’ een leeg basis
registratieformulier. ‘Paalnummers’ geeft een overzicht van alle te bouwen paalnummers en een
overzicht van de rijdraadhoogtes en het verloop hiervan.

Verolgens worden alle paalnummers en het projectnummer ingevuld In de kolom ‘paalnummers’
dienen alle te bouwen en/of te meten paalnummers ingevoerd te worden. Bij het pojectnummer
logischerwijs het projectnummer. Met de knop ‘aanmaken tabbladen’ wordt vervolgend voor ieder
paalnummer een tabblad met compleet registratieformulier aangemaakt.

Per registratieformulier dienen de vereiste gegevens ingevoerd te worden voor aanvang van de
werkzaamheden. Dit zijn de oranje vlakken in het formulier. Per vak is door middel van een
opmerking aangegeven waar de benodigde gegevens vandaan komen.
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In te vullen
Fundering
Type fundering
Afstand HS‐ hart blok
Hoogte bovenkant blok
Paal
Type paal
Type balk/arm
Balkhoogte
Hoogte zijwaartse
Hoogte afspanning
Balk/arm
Type paal
Type balk/arm
Zeeg
Balkhoogte
Spoorafstand
Afstand kolom ‐ HS
Bovenleiding
Draagkabelhoogte
Rijdraadhoogte
Verschuiving

Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
standaard 80 mm ivm zakking
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
RDH +200mm
RDH + 150mm
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp
Volgens ontwerp

Door middel van de knop ‘Uitvoering’ worden de gemarkeerde delen verborgen en is het document
gereed gemaakt voor gebruik. Complete onderdelen worden verborgen met een druk op de knop
‘Verberg’.
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4 Evaluatie nauwkeurigheid werkwijze
Voor alle kritieke punten is een voorspelling gedaan van de te verwachten nauwkeurigheid van de
geplaatste onderdelen als van het vastleggen van meetgegevens. Aan de hand hiervan kan een
uitspraak gedaan worden over het voldoen aan de gestelde eisen.
Omschrijving

Onnauwkeurigheid Bron

O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen
positioneerhulpmiddel
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afstandslaser
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van
markering
O(98%)rl = maatonnauwkeurigheid roterende laser
O(98%)ug = maatonnauwkeurigheid uitvlakken grond

±3mm

Geocensus

± 5mm

Afwijking door overmaat gaten

± 1mm

Materieelspecificaties

± 3mm

RvD*

± 2mm

Materieelspecificaties
Aanname op basis van plaatsen
aanslag

± 1,5mm

O(98%)af = maatonnauwkeurigheid afwijking funderingsblok
(kromte)
O(98%)af = maatonnauwkeurigheid afwijking funderingsblok
(hoogte)
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid waterpas laser

± 7mm

SPC00037‐003

± 10mm

SPC00037‐003

0,03˚

Materieelspecificaties

O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt

± 3mm

Materieelspecificaties

O(98%)st = maatonnauwkeurigheid stellen

± 3mm

RvD*

± 16mm

Afwijking door overmaat gaten

O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen
positioneerhulpmiddel
O(98%)up = maatonnauwkeurigheid nav speling voetplaat

(0,3˚)

± 7mm

Afwijking door overmaat gaten

O(98%)apy = maatonnauwkeurigheid afwijking rechtheid paal

± 0,17˚

NEN‐EN10034

O(98%)al = meetonnauwkeurigheid stellen mbv laserwaterpas

± 0,03˚

Materieelspecificaties

O(98%)pa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag

± 1mm

RvD*

O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband

± 2mm

Materieelspecificaties

O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering

± 1mm

RvD*

O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid afmeting balkhoogte

± 5mm

EN 10210

O(98%)aa = maatonnauwkeurigheid afmeting arm

± 2mm

DIN1026

± 12mm
O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid kromming balk (0,15%l)
RvD* ‐‐> Afstudeerrapport
‘Een verwerkingsmethode voor het plaatsen van iQelementen op de bouwplaats, Renee van Dam (2012)’

NEN‐EN10034

Tabel 4.1 – bronvermelding onnauwkeurigheden

Bijlagen afstudeerrapport

Bijlagen

Fundering
G1 Hart blok op X‐as
±50mm
O(98%)fx = maatonnauwkeurigheid positie hart blok op X‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afstandslaser
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)fx =

3

3

5

1

±3mm
± 5mm
± 1mm
± 3mm

3

O(98%)fx = ± 7mm  Voldoet
G1 Meetnauwkeurigheid
±10mm
O(98%)mfx = meetonnauwkeurigheid positie hart blok op X‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afstandslaser
O(98%)mfx =

3

3

5

± 3mm
± 5mm
± 1mm

1

O(98%)mfx = ± 6mm  Voldoet
G2 Hart blok op Y‐as
±50mm
O(98%)fy = maatonnauwkeurigheid positie hart blok op Y‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)fx =

3

3

5

± 3mm
± 5mm
± 3mm

3

O(98%)fx = ± 7mm  Voldoet
G2 Meetnauwkeurigheid
±10mm
O(98%)mfy = meetonnauwkeurigheid positie hart blok op Y‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afstandslaser
O(98%)mfy =

3

3

5

± 3mm
± 5mm
± 1mm

1

O(98%)mfy = ±6 mm  Voldoet
G4 Rotatie blok om X‐as
+1˚/‐0˚
O(98%)rfx = maatonnauwkeurigheid rotatie hart blok om X‐as
O(98%)rl = maatonnauwkeurigheid roterende laser
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitvlakken grond
O(98%)af = maatonnauwkeurigheid afwijking funderingsblok
1,5
7
(1800mm)
O(98%)rfx = 2 2
O(98%)rfx = ± 0,4˚  Voldoet, stelmaatcorrectie benodigd

Bijlagen afstudeerrapport

± 2mm
± 1,5mm
± 7mm
±8mm

Bijlagen

G4 Meetnauwkeurigheid
±0,2˚
O(98%)mfrx = meetonnauwkeurigheid rotatie hart blok om X‐as
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid waterpas laser
O(98%)mfrx = ± 0,03˚  Voldoet

± 0,03˚

G5 Rotatie blok om Y‐as
±2˚
O(98%)fry = maatonnauwkeurigheid rotatie hart blok om Y‐as
O(98%)rl = maatonnauwkeurigheid roterende laser
O(98%)ug = maatonnauwkeurigheid vlakken grond
O(98%)af = maatonnauwkeurigheid funderingsblok
1,5
7
(1800mm)
O(98%)fry = 2 2
O(98%)fry = ± 0,4˚  Voldoet

± 2mm
± 1,5mm
± 7mm
±8mm

G5 Meetnauwkeurigheid
±0,4˚
O(98%)mfry = meetonnauwkeurigheid rotatie hart blok om Y‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)st = maatonnauwkeurigheid stellen
O(98%)mrfy =

2 3

3

3

± 3mm
± 3mm
± 3mm

(6000mm)

±6mm

O(98%)mfry = ± 0,05˚  Voldoet
G6 Rotatie blok om Z‐as
±2˚
O(98%)frz = maatonnauwkeurigheid rotatie hart blok om Z‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel (0,3˚)
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)rfz =

2 3

16

3

3

(6000mm)

± 3mm
± 16mm
± 3mm
± 3mm
± 17mm

O(98%)frz = ± 0,2˚ Voldoet
G6 Meetnauwkeurigheid
±0,4˚
O(98%)mfrz = meetonnauwkeurigheid rotatie hart blok om Z‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid plaatsen positioneerhulpmiddel (0,3˚)
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)mfrz =

2 3

16

3

(6000mm)

± 3mm
± 16mm
± 3mm
± 17mm

O(98%)mfrz = ±0,2˚  Voldoet
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Bijlagen

G3 Bovenzijde fundering
+100/‐0mm
O(98%)fz = maatonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)pp = maatonnauwkeurigheid roterende laser
O(98%)ug = maatonnauwkeurigheid uitvlakken grond
O(98%)af = maatonnauwkeurigheid afmeting fundering
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)fz =

2 3

2

1,5

10

3

3

± 3mm
± 2mm
± 1,5mm
± 10mm
± 3mm
± 3mm
± 12mm

O(98%)fz = ± 12mm  Voldoet, stelmaat aanpassen
G3 Meetnauwkeurigheid
±20mm
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie hart blok op X‐as
O(98%)ur = maatonnauwkeurigheid uitzetten referentiepunt
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afstandslaser
O(98%)mfz =

2 3

± 3mm
± 3mm

3

O(98%)mfz = ±4mm  Voldoet

Paal
P1 Afstand hart spoor ‐ hart paal
±50mm
O(98%)py = maatonnauwkeurigheid positie hart blok op Y‐as
O(98%)fy = maatonnauwkeurigheid positie hart blok op Y‐as
O(98%)up = maatonnauwkeurigheid nav speling voetplaat
O(98%)py = √7
7
O(98%)py = ±10mm  Voldoet

± 7mm
± 7mm

Meetnauwkeurigheid
±10mm
O(98%)mpy = meetonnauwkeurigheid positie hart paal op Y‐as
O(98%)fy = meetonnauwkeurigheid positie hart blok op Y‐as
O(98%)vp = maatonnauwkeurigheid nav speling voetplaat
7
O(98%)mpy = √6
O(98%)mpy = ±10mm  Voldoet

± 6mm
± 7mm

P3 Stand paal na montage bovenleiding
±0,2˚
O (98%)rp = maatonnauwkeurigheid rechtstand paal
O(98%)apy = maatonnauwkeurigheid afwijking rechtheid paal
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid stellen
O(98%)rp = 0,17
0,03
O(98%)rp = ±0,17˚  Voldoet

± 0,17˚
± 0,03˚

P3 Meetnauwkeurigheid
± 0,08˚
O (98%)mrp = meetonnauwkeurigheid rechtstand paal
O(98%)al = meetonnauwkeurigheid stellen mbv laserwaterpas
O(98%)mrp = 0,03˚
O(98%)mrp =± 0,03˚  Voldoet

± 0,03˚
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Bijlagen

P4 Afstand paalvoet ‐ fundering
±5mm
O(98%)hp = maatonnauwkeurigheid hoogte paalvoet
O(98%)pa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)hp = ±1mm  Voldoet
P4 Meetnauwkeurigheid
±1mm
O(98%)mhp = meetonnauwkeurigheid hoogte paalvoet
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mhp = ±1mm  Voldoet

± 1mm

± 1mm

Balk
B1 Balkhoogte bij paalaansluiting
+50mm/‐0mm
O(98%)hb = maatonnauwkeurigheid balkhoogte
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)mpa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid afmeting balkhoogte
O(98%)hb = √4
1
2
1
5
1
O(98%)hb = ±7mm  Voldoet, stelmaat aanpassen

± 4mm
± 1mm
± 2mm
± 1mm
± 1mm
± 5mm

B1 Meetnauwkeurigheid
± 10mm
O(98%)mhb = meetonnauwkeurigheid balkhoogte
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid afmeting balk
1
1
1
3
5
O(98%)hb = √4
O(98%)mhb = ±7mm  Voldoet

± 4mm
± 1mm
± 3mm
± 1mm
± 1mm
± 5mm

B3 Hoogteverschil bij balkaansluitingen
50mm
O(98%)hbv = maatonnauwkeurigheid balkhoogteverschil
O(98%)hb = maatonnauwkeurigheid balkhoogte 1
O(98%)hb = maatonnauwkeurigheid balkhoogte 2
O(98%)hbv = √7
7
O(98%)hbv = 10mm  Voldoet

±7mm
±7mm

B3 Meetnauwkeurigheid
± 10mm
O(98%)mhbv = meetonnauwkeurigheid balkhoogteverschil
O(98%)mhb = meetonnauwkeurigheid balkhoogte 1
O(98%)mhb = meetonnauwkeurigheid balkhoogte 2
O(98%)mhbv = √7
7
O(98%)mhbv = 10mm  Voldoet

±7mm
±7mm
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Bijlagen

Arm
A1 Armhoogte bij paalaansluiting
+50mm/‐0mm
O(98%)ha = maatonnauwkeurigheid armhoogte
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)mpa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)aa = maatonnauwkeurigheid afmeting arm
1
2
1
1
2
O(98%)ha = √4
O(98%)ha = ±6mm  Voldoet, stelmaat aanpassen

± 4mm
± 1mm
± 2mm
± 1mm
± 1mm
± 2mm

A1 Meetnauwkeurigheid
± 10mm
O(98%)mha = meetonnauwkeurigheid balkhoogte
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)pa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)aa = maatonnauwkeurigheid afmeting arm
O(98%)mha = √4
1
3
1
1
2
O(98%)mha = ±6mm  Voldoet

± 4mm
± 1mm
± 3mm
± 1mm
± 1mm
± 2mm

A3 Arm waterpas
± 0,2˚
O(98%)wa = maatonnauwkeurigheid arm waterpas
O (98%)rp = maatonnauwkeurigheid rechtstand paal
O(98%)wa = ±0,17˚  Voldoet

±0,17˚

A3 Meetnauwkeurigheid
± 0,04˚
O (98%)mwa = meetonnauwkeurigheid rechtstand paal
O(98%)mal = meetonnauwkeurigheid waterpas laser
O(98%)mwa =± 0,03˚  Voldoet
A6 Arm loodrecht op spoor
O(98%)ah = maatonnauwkeurigheid arm haaks
O (98%)rfz = maatonnauwkeurigheid blok om Z‐as
O (98%)rp = maatonnauwkeurigheid rotatie paal
O(98%)wa = 0,2
1,6 ± 1,6˚ Voldoet
A6 Meetnauwkeurigheid
O (98%)mah = meetonnauwkeurigheid arm haaks
O (98%)mrfz = maatonnauwkeurigheid blok om Z‐as
O(98%)mwa =± 0,2˚  Voldoet
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± 0,03˚

± 2˚
± 0,2˚
± 1,6˚

± 0,4˚
± 0,2˚

Bijlagen

Bovenleiding
S3 Verschuiving hart rijdraad
± 20mm
O(98%)vr = maatonnauwkeurigheid verschuiving rijdraad
O(98%)mal = meetonnauwkeurigheid laserafstandsmeter
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)vr = √1
2
3
O(98%)vr = ±4mm  Voldoet

± 1mm
± 2mm
± 3mm

S3 Meetnauwkeurigheid
± 4mm
O(98%)mvr = meetonnauwkeurigheid verschuiving rijdraad
O(98%)mal = meetonnauwkeurigheid laserafstandsmeter
O(98%)mb = meetonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)mvr = √1
2
3
O(98%)mvr = ±4mm  Voldoet

± 1mm
± 2mm
± 3mm

S6 Rijdraadhoogte
± 30mm
O(98%)rh = maatonnauwkeurigheid rijdraadhoogte
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid laserafstandsmeter
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)rh = √1
2
3
O(98%)rh = ±4mm  Voldoet

± 1mm
± 2mm
± 3mm

S6 Meetnauwkeurigheid
± 6mm
O(98%)mrh = meetonnauwkeurigheid rijdraadhoogte
O(98%)mal = meetonnauwkeurigheid laserafstandsmeter
O(98%)mmb = meetonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)mrh = √1
2
3
O(98%)mrh = ±4mm  Voldoet

± 1mm
± 2mm
± 3mm

S8 Hoogteverschil onderkant rijdraad
30mm
O(98%)hv = maatonnauwkeurigheid hoogteverschil
O(98%)mfz = maatonnauwkeurigheid punt 1
O(98%)mfz = maatonnauwkeurigheid punt 2
O(98%)mha = √4
4
O(98%)mha = ±6mm  Voldoet

± 4mm
± 4mm

S8 Meetnauwkeurigheid
6 mm
O(98%)hv = maatonnauwkeurigheid hoogteverschil
O(98%)mfz = maatonnauwkeurigheid punt 1
O(98%)mfz = maatonnauwkeurigheid punt 2
O(98%)mha = √4
4
O(98%)mha = ±6mm  Voldoet

± 4mm
± 4mm
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Bijlagen

E3 Rijdraadhoogte tpv afspanning
± 30mm
O(98%)ha = maatonnauwkeurigheid hoogte afspanning
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)mpa = meetonnauwkeurigheid plaatsen ijzerwerk
O(98%)ha = √4
1
3
1
1
O(98%)ha = ±6mm  Voldoet

± 4mm
± 1mm
± 3mm
± 1mm
± 1mm

E3 Meetnauwkeurigheid
± 6mm
O(98%)mha = meetonnauwkeurigheid hoogte afspanning
O(98%)mfz = meetonnauwkeurigheid positie bovenzijde blok
O(98%)mpa = maatonnauwkeurigheid plaatsen aanslag
O(98%)mmb = meetonnauwkeurigheid meetband
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)pa = maatonnauwkeurigheid plaatsen ijzerwerk
O(98%)mha = √4
1
3
1
1
O(98%)mha = ±6mm  Voldoet

± 4mm
± 1mm
± 3mm
± 1mm
± 1mm

S12 Positie draagkabel (hor)
± 20mm
O(98%)dk = maatonnauwkeurigheid positie draagkabel
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid laser paalafstand
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband balklengte
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband tbv markering
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)pm = meetonnauwkeurigheid plaatsen tov markering
O(98%)st = maatonnauwkeurigheid stellen
O(98%)dk =

1

3

3

1

1

± 1mm
± 3mm
± 3mm
± 1mm
± 1mm
± 20mm

20

O(98%)dk = ±20mm  Voldoet
S12 Meetnauwkeurigheid
± 4mm
O(98%)mdk = meetonnauwkeurigheid positie draagkabel
O(98%)mum = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)mpm = meetonnauwkeurigheid plaatsen tov markering
O(98%)st = maatonnauwkeurigheid stellen

± 1mm
± 1mm
± 20mm

O(98%)mdk = 1
1
3
12²
O(98%)mdk = ±20mm  Voldoet niet, echter geen meting vereist
Sx Positie draagkabel (vert)
geen tolerantie
O(98%)hdk = maatonnauwkeurigheid draagkabelhoogte
O(98%)hb = meetonnauwkeurigheid balkhoogte
O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid kromming balk (0,15%l)
O(98%)hdk = √7
12
O(98%)mhdk = ±14mm  Voldoet
Sx Meetnauwkeurigheid
geen tolerantie
O(98%)mhdk = meetonnauwkeurigheid draagkabelhoogte
Bijlagen afstudeerrapport

±7mm
± 12mm

Bijlagen

O(98%)mhb = meetonnauwkeurigheid balkhoogte
O(98%)ab = maatonnauwkeurigheid kromming balk (0,15%l)
12
O(98%)mhdk = √7
O(98%)mhdk = ±14mm  Voldoet

±7mm
± 12mm

S1 Systeemhoogte
± 30mm
O(98%)hs = maatonnauwkeurigheid systeemhoogte
O(98%)hdk = maatonnauwkeurigheid draagkabelhoogte
O(98%)rdh = meetonnauwkeurigheid rijdraadhoogte
O(98%)hs = √14
4
O(98%)hs = ±15mm  Voldoet

±14mm
±4mm

S1 Meetnauwkeurigheid
± 6mm
O(98%)mhs = meetonnauwkeurigheid systeemhoogte
O(98%)mhdk = meetonnauwkeurigheid draagkabelhoogte
O(98%)mrdh = meetonnauwkeurigheid rijdraadhoogte
O(98%)mhs = √14
4
O(98%)mhs = ±15mm  Voldoet niet, echter rijdraadhoogte is leidend

±14mm
±4mm

K16.1 Zijwaartse haaks op spoor
± 2˚
O(98%)zw = maatonnauwkeurigheid zijwaartse
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband tbv markering
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)zw = √1
3
3
3
3
3 (afstand 1850mm)
O(98%)zw = ±0,22˚ Voldoet
Meetnauwkeurigheid
± 0,4˚
O(98%)mzw = meetonnauwkeurigheid zijwaartse
O(98%)mb = maatonnauwkeurigheid meetband tbv markering
O(98%)um = maatonnauwkeurigheid uitzetten markering
O(98%)al = maatonnauwkeurigheid afmeting laserpunt
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)mmb = meetonnauwkeurigheid meetband
O(98%)pm = maatonnauwkeurigheid plaatsen ten opzichte van markering
O(98%)mzw = √1
3
3
3
3
3 (afstand 1850mm)
O(98%)mzw = ±0,22˚  Voldoet
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5 Ontwerptekeningen positioneerhulpmiddelen
5.1 Laserklem

Figuur 5.1 ‐ visualisatie laserklem zonder aanslag gemonteerd

Figuur 5.2 ‐ laserklem ingeklapt
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5.2 Baken

Figuur 5.3 ‐ visualisatie baken
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5.3 Reguleerblad met laser

Figuur 5.4 ‐ visualisatie reguleerblad

Figuur 5.5 ‐ visualisatie reguleerblad
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