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Samenvatting
De huidige 2D prefab bouwmethode kan efficiënter gemaakt worden. Wat
Wat de oorzaken zijn van een
te lange montagetijd bij de huidige 2D bouwmethode binnen de utiliteitsbouw is onderzocht.
onderzocht
De oorzaken zijn achterhaald door het montageproces bij de Amstelcampus en het Erasmus MC te
observeren. Uit het observeren is naar voren gekomen dat er te veel elementen in een
volgordelijkheid
d worden gemonteerd. Het hijsen, het aanbrengen van de schoren, het stellen van het
element en het maken van de verbindingen hebben de langste bewerkingstijd. Tevens zijn de
elementen afkomstigg van verschillende leveranciers en zijn de vrachtwagens inefficiënt
ineffic
beladen.
Daarnaast sluit de montagemethode niet goed aan op de energiezuinige torenkranen. Deze oorzaken
hebben geleid tot de volgende doelstelling:
‘Het ontwikkelen van een 3D industriële bouwmethode
bouwmethode binnen de utiliteitsbouw, waarbij
w
de
montagetijd (op de bouwplaats) met
me circa 50% wordt gereduceerd en
n waarbij de kosten van de
ontwikkelde 3D bouwmethode zo laag mogelijk zijn.’
Allereerst is onderzoek gedaan naar de bestaande 3D industriële bouwmethoden.
bouwmethoden Door dit
onderzoek wordt voorkomen dat er een 3D industriële bouwmethode wordt ontwikkeld die
d al
bestaat. De volgende 3D industriële bouwmethoden zijn onderzocht: de IQ-woning,
woning, Sky City, Ursem
3D Bouwsysteem en het CD20-Bouwsysteem.
Bouwsysteem. Uit
U dit onderzoek is naar
aar voren gekomen dat er geen
bestaande modulaire bouwmethode toepasbaar is bij utiliteitsgebouwen van minimaal vijftien
verdiepingen hoog met een standaard verdiepingshoogte van 3,9 meter. Dit komt doordat
door
er drie
knelpunten optreden. Er kan geen grote vrije
vrije indeelbaarheid behaald worden. De standaard
verdiepingshoogte (3,9 meter) van een utiliteitsgebouw kan niet zonder aanpassingen over de weg
worden getransporteerd. Verder worden de modules in
n het verticale vlak onderling niet statisch
verbonden, waardoor
oor een utiliteitsgebouw maar tot circa vier verdiepingen hoog gebouwd kan
worden.
Dee mogelijke varianten waarmee de drie knelpunten opgelost kunnen worden,
worden, zijn onderzocht.
onderzocht Van
deze varianten zijn verschillende overzichten gecreëerd met daarbij de bijbehorende
bijbehorende eigenschappen
op basis van de onderzochte criteria. Uit deze overzichten
overz
zijn later verschillende varianten gekozen
die als uitgangspunt dienen voor het ontwerpen van de 3D industriële bouwmethode.
Allereerst zijn de mogelijke ruimtelijke moduulvormen
moduulvor
onderzocht.
Naast de mogelijke ruimtelijke moduulvormen is onderzocht met welke productiemethodes de
modules geproduceerd kunnen worden. Dit kan zowel in één keer in een 3D bekisting als in losse 2D
elementen worden geproduceerd die later aan elkaar worden
worden gemonteerd en daarmee een module
vormen.
Tevens is onderzocht wat de maximale afmetingen en gewicht van de module is ten aanzien van het
transport over de weg en met een kraan. Hieruit is naar voren gekomen dat de module maximaal 27
meter lang, 4 meter
ter breed en 4 meter hoog (incl.
cl. hoogte oplegger) kan zijn. Uitgaande van een
standaard torenkraan en een bijna standaard rupskraan,
rupskraan mag de module niet meer wegen dan 50
ton.
De modules zijn 3,9 meter hoog. Wanneer de hoogte van de oplegger meegerekend wordt,
wo
zijn de
modules te hoog om over de weg getransporteerd te kunnen worden. De hoogte van de module
dient daarom tijdelijk gereduceerd te worden. Met
M welke inschuif-/inklapprincipes
/inklapprincipes de hoogte van de
module tijdelijk gereduceerd kan worden is onderzocht.
Tot slot is uit het onderzoek naar de mogelijke verbindingen naar voren gekomen dat de modules
zowel met een natte als met een droge verbinding verbonden kunnen worden.
Uit de onderzochte moduulvormvarianten is gekozen om de moduulvormvariant met de grootste
moduulvorm als uitgangspunt te laten dienen voor het ontwerp. Deze variant heeft het minste te
maken verbindingen, minste hijsbewegingen en is de enige waarbij geen tijdelijke
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ondersteuning/schoren aangebracht hoeven te worden. De gekozen moduulvormvariant
rmvariant is 14,4
meter lang, 3,6 meter breed, 3,9 meter hoog en weegt circa 52 ton. Wanneer een gewichtbesparend
systeem in de vloer wordt toegepast kan het gewicht worden gereduceerd tot 43 ton.
Uit de productievarianten is op basis van de laagste productiekosten
produ
gekozen om de module in losse
2D elementen te produceren.. Deze losse 2D elementen worden later in de fabriek aan elkaar
gemonteerd.
Doordat de wanden en kolom scharnierend aan de vloer worden verbonden,, kan de
d hoogte van de
module voorafgaand aan het transport tijdelijk gereduceerd worden.. Door de scharnierende
verbindingen kunnen de wanden en kolom worden ingeklapt.
Verder bestaan de knooppunten vanwege de statische sterkte uit een natte verbinding.
Het productieproces van één module bestaat uit het produceren van één vloerelement, twee
wandelementen en één kolom. Deze worden vervolgens op een transportframe gelegd waarop
stelschoenen zijn aangebracht die zorgen voor de juiste positie van de elementen. Daarna worden de
elementen aan elkaar verbonden
bonden tot een module, door een pin in de scharnieren aan te brengen.
Vervolgens worden er moduulklemmen aangebracht, welke voorkomen dat de module uitklapt
tijdens het hijsen in de fabriek. Tegelijkertijd worden de stekken in de wandelementen gedraaid. Tot
To
slot wordt de gehele module op een vrachtwagen geladen.
Het montageproces van de 3D industriële bouwmethode begint met het aanvoeren van de module
vanuit de fabriek. Vervolgens wordt de werkplek voorbereid zoals het aanbrengen van compriband,
uitzetten van de maatvoering, aanbrengen van de stelschoenen en het aanbrengen van de
kolomstekken. Tegelijkertijd wordt de module hijsklaar gemaakt wat bestaat uit het verwijderen van
de moduulklemmen, aanbrengen van de vloerstekken en het indraaien van de hijsogen.
hijsogen Daarna
wordt de module aangepikt. Dan wordt de module gehesen waarbij de module tegelijkertijd
grotendeels door de zwaartekracht uitklapt en het laatste gedeelte door de aanpikkers handmatig
wordt uitgeklapt. Tijdens het hijsen en het uitklappen van de module
module worden de stelplaatjes en de
mortel op de vloer van het gebouw aangebracht. Vervolgens wordt de module geplaatst, afgepikt,
stelschoenen verwijderd en de onderkant van de module afgewerkt. Als laatste wordt de module
gefixeerd dat bestaat uit het aangieten
aangieten van de gaines en de sparingen waarna de gaines worden
afgewerkt.
Tot slot is het ontwerp van de 3D industriële bouwmethode op basis van het referentiegebouw
getoetst aan de doelstelling. Uit deze toetsing is naar voren gekomen dat met het ontwerp de
d
montagetijd ten opzichte van de huidige 2D bouwmethode met maximaal 43% (17,2 dagen) kan
worden gereduceerd. Dit is minder dan de gestelde reductie van circa 50%. Daarbij zijn de
bouwkosten ten opzichte van de huidige 2D bouwmethode circa 23%
2 % hoger. De hogere
h
bouwkosten
komen voort uit de hogere productiekosten van de modules.
De extra bouwkosten van circa 23%
23% kunnen mogelijk gecompenseerd worden door onder andere de
kortere renteperiode, eerdere huuropbrengsten en lagere faalkosten. De bouwkosten met de 3D
industriële bouwmethode zullen echter niet lager zijn dan met de huidige 2D bouwmethode. Door de
hogere bouwkosten zal de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode hoofdzakelijk toepasbaar zijn
bij bouwprojecten waarbij de (kortere) bouwtijd belangrijker is dan de bouwkosten.
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Summary
To make today’s 2D building methods more efficient, there was a research of the cause of the long
assembly time with today’s 2D building method in utilitarian buildings. The assembly process was
observed at the Amstelcampus and the Erasmus MC. The outcome of this research shows that too
much elements are placed in one order. To lift up the elements, to place stanchions, set elements
and make the joints, took the longest process time. Also elements are from various
variou suppliers, who
loaded the trucks inefficient. Also this assembly method doesn’t work well with the energy-efficient
energy
tower cranes. These problems are removed/reduced by the following objectives:
‘The development of a 3D industrial building method within utilitarian buildings, to reduce the
assembly time (on the construction site) with approximately 50%
50% and by which the costs of de
development of a 3D building method will be as low as possible.’
First, research has been done into existing 3D industrial building
bu
methods. This research will prevent
a 3D industrial construction method is developed that already exists.
exists. The following 3D industrial
building methods where investigated: the IQ-house,
IQ house, Sky City, Ursem 3D Building system and the
CD20-Building system. This research showed that there are no existing modular building method
applicable to non-residential
residential buildings of at least fifteen stories high with a standard floor height of
3,9 meters. This is because of three problems that occur. There can be no large
large free floor arranging
be achieved. The standard floor height (3,9 meters) of an utility building cannot be transported by
road without modification. Furthermore the modules are not joint in the vertical plane, so that an
utility building can be built to a maximum of about four stories high.
The possible variants which solves these three problems, have been investigated. Of these variants
are several overviews created with the associated characteristics based on the investigated criteria.
Later on, severall variants where selected from these overviews which served as a basis for the design
of the 3D industrial building method.
First, the possible spatial modulee-shapes where investigated.
Besides the module-shapes,
shapes, is investigated with what production method
method the modules could be
produced. The production can be done in one piece with a 3D shuttering or in separate 2D elements
which will be bound together later on and form a module this way.
Also is investigated what the maximum dimensions and weight of the module can be when it is
transported by road and lifted crane. It has emerged that the boundaries of the module have a
maximum of 27 meters long, 4 meters
m
wide and 4 meters high (incl.
cl. trailer height). Assuming a
standard tower crane and an almost standard crawler crane, the maximum weight of the module
may not exceed 50 tons.
The modules are 3,9 meters high. When the height of the trailer is taken into account, the modules
are too high to be transported by road. The height of the module should therefore be
b temporarily
reduced. Therefore it’s investigated which slide/foldable-principles
slide/foldable principles can be used to temporarily
reduce the height of the module.
Finally, the inquiry of possible joints has shown that the modules can be connected with either a wet
or a dry joint.
Of the investigated module-shape
shape variants the biggest module-shape
module shape variant is chosen as a starting
point for the design. This variant has the least connections to make, the least lifting movements and
it is the only one where placement of temporary support/stanchions isn’t needed. The selected
module-shape
shape variant is 14,4 meters long, 3,6 meters wide, 3,9 meters high and weighs
approximately 52 tons. If a weight-saving
weight saving system is applied in the floor, the weight can be reduced to
43 tons.
Based on the lowest production cost, the variant with individual 2D elements is chosen to produce.
These loose 2D elements are assembled at the factory at a later moment.
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Because the walls and column are hinged mounted on the floor, the height of the module
modu can
temporarily be reduced prior to the transport. Because of the hinged joints the walls and the column
can be folded.
Furthermore, because of the static strength, the joints of the module will be made of a wet
connection.
The production process of a one module consists of the production of one floor element, two wall
elements and one column. These elements will then be loaded on a transport frame where setset
screws are placed which will hold the elements in correct position. After that the elements are bound
together to one module, by placing a pin in the hinge. Next module-clamps
module clamps will be placed to prevent
that the module will unfold during hoisting in the factory. At the same time the reinforcements are
screwed in the wall elements. Finally, the entire module is loaded onto a truck.
The assembly process of the 3D industrial building method starts with the supplying the modules
from the factory. Next is the workplace prepared such as the application of the watertight seal,
placing measurements, fix set-screws
screws and placing the column reinforcement. At the same time
preparations will be made for lifting the module which consists of removing the module-clamps,
module
apply floor reinforcement and screwing the lifting-eyes
lifting eyes into the module. After that the module will
wil
be hooked on. Then it will be and lifted, by which the module unfold mostly by the force of gravity,
the last part is manually unfolded by the workers. During lifting and unfolding of the module, the
adjusting plates and the mortar are applied onto the floor
floor of the building. After that the module is
placed, hooked off, the set-screws
screws are removed and the bottom of the module is finished. Finally, the
module is fixed by pouring the gaines and the holes, after which the gaines will be completed.
At last the design of the 3D industrial building method is checked against the aim of this project.
From this check, it has emerged that with this design the mounting time in relation to the current 2D
building method can be reduced with a maximum of 43% (17,2 days). This is less than the prescribed
reduction of approximately 50%. Besides, the construction cost compared to the current 2D building
method approximately 23%
% higher. The higher construction costs come from the higher production
costs of the modules.
The additional
dditional construction costs of approximately 23%
2 % can be compensated by the shorter interest
period, earlier rental income and lower failcosts.
costs. The construction cost of the 3D industrial
construction method, however, will not be lower than the current 2D construction
construction method. Due to
the higher construction costs, the developed 3D industrial construction method will be primarily
useful in projects where the (shorter) building time is more important than the construction costs.
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1

Aanleiding & onderzoeksopzet

1.1

Inleiding
Utiliteitsgebouwen bestaan veelal uit een prefab betonnen hoofddraagconstructie. Het monteren
van de prefab betonelementen,, vanaf nu 2D bouwmethode genoemd, vergt een te lange
montagetijd. In figuur 1.1 is een visualisatie te zien uit welke elementen de 2D bouwmethode
gebruikelijk is opgebouwd. De te lange montagetijd zorgt er enerzijds voor dat zowel de
arbeidskosten
kosten als de faalkosten te hoog zijn. Anderzijds bestaat de kans dat de opleveringsdatum
ople
wordt overschreden.. Het gevolg hiervan is dat het bouwbedrijf een
en schadevergoeding moet betalen.
betalen
effici
te maken kunnen de arbeidskosten en de faalkosten
Door de huidige 2D bouwmethode efficiënter
worden gereduceerd. Ook kan de ruwbouwfase eerder worden afgerond. Afhankelijk van de overige
bouwprocessen kan hierdoor de bouwtijd ook mogelijk worden gereduceerd. Onder bouwtijd wordt het
uitvoeringsproces op de bouwplaats verstaan. Het eerder opleveren van het gebouw betekent mogelijk
lagere tijdgebonden algemene bouwplaatskosten. Door deze
eze kostenbesparingen kan het bouwbedrijf
lager inschrijven bij een aanbesteding en maakt daardoor meer kans op het gunnen van een project.
Vanuit Ballast Nedam is de vraag ontstaan om de
huidige 2D prefab bouwmethode onder de loep te
nemen. En te onderzoeken
zoeken hoe deze
bouwmethode efficiënter en daarmee goedkoper
gemaakt kan worden. Dit is gedaan door middel
van het afstudeeronderzoek.

1.2

Figuur 1.1: Visualisatie 2D bouwmethode.

Omschrijving geobserveerde projecten

Het montageproces van de huidige 2D bouwmethode is bij twee bouwprojecten geobserveerd.
Geobserveerd is waarom het monteren van prefab betonelementen in het ruwbouwproces bij
utiliteitsbouw een te lange montagetijd heeft. De observaties hebben plaats
ats gevonden bij zowel de
Amstelcampus als hett Erasmus MC. Beide projecten worden hieronder nader omschreven.
Amstelcampus
Het eerste project dat is geobserveerd,
geobserveerd, is het project ‘de Amstelcampus’ dat is gelegen aan de
Wibautstraat te Amsterdam. Dit bouwproject omvat de bouw van de Hogeschool van Amsterdam.
Ams
Het totale bruto vloeroppervlak van het project is circa 67.700m². Het gebouw wordt in twee
faseringen gebouwd, waarbij de eerste fase is geobserveerd. Het gebouwd bestaat uit een prefab
betonnen draagconstructie
ie met stalen liggers waar kanaalplaten op liggen. Onder het gebouw zit een
tweelaagse parkeergarage met 250 parkeerplaatsen en een grote fietsenkelder. De gevel bestaat uit
een prefab betonnen binnenblad
nnenblad waar later metselwerk (in het werk) tegenaan gemetseld wordt.
Verder krijgt het gebouw een
en open en transparant uiterlijk en wordt de thuisbasis van een drietal
faculteiten: Maatschappij en Recht, Economie en Management en Media, Creatie en Informatie.
Enkele voorzieningen die in het gebouw komen zijn: collegezalen, theorietheorie en praktijklokalen,
praktijklokalen
leercentra, relaxruimten, coffeecorners en een restaurant. (Wibautaandeamstel.nl, 2013 en BallastBallast
nedam.nl, 2013)

Figuur 1.2:: Impressie van het geobserveerde bouwproject ‘ de Amstelcampus’ te Amsterdam.
(Wibautaandeamstel.nl, 2013 en ballast-nedam.nl,
ballast
2013)
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Erasmus MC
Het tweede geobserveerde bouwproject iss het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het totale
bruto vloeroppervlak van de nieuwbouw van dit ziekenhuis is circa 185.000m² en is daarmee
momenteel
eel het grootste bouwproject in Nederland. De nieuwbouw van dit project vindt plaats in
twee faseringen, de eerste is de bouw van bouwdeel oost en gedurende de tweede fase wordt
bouwdeel west gebouwd.. De observatie heeft plaatsgevonden bij bouwdeel west, zoals
z
in figuur 1.3
is aangeven. Dit bouwdeel bestaat uit een prefab betonconstructie met vloeren van breedplaten
waar later een druklaag op komt. De gevel bestaat uit sandwich gevelelementen. (Ballast-nedam.nl,
(Ballast
2013 en Eramusmc.nl, 2013)

Figuur 1.3: Impressie van het geobserveerde bouwproject ‘Erasmus MC’ te Rotterdam.
(Erasmusmc.nl, 2013)

1.3

Activiteiten montageproces
Het montageproces van de huidige 2D bouwmethode is in kaart gebracht door te observeren uit
welke activiteiten het montageproces bestaat. Het observeren heeft plaats gevonden bij de volgende
type 2D prefab betonelementen:
Amstelcampus:
• Kanaalplaten;
• Wandelementen met een natte verbinding.
Erasmus MC:
• Breedplaten;
• Kolommen;
• Wandelementenmet
met een droge verbinding;
• Vloerbalken.
Van elk type prefab betonelementen is een SADT schema gemaakt. In figuur 1.4 op de volgende
pagina is een voorbeeld te zien van een SADT schema die betrekking heeft op het leggen van een
vloerbalk. Een compleet overzicht van alle SADT schema’s per type prefab betonelementen is te zien
in bijlage 1. Bij de SADT-schema’s
schema’s is aangegeven welk gedeelte van het montageproces hoofdzakelijk
is geobserveerd. Dit was vanaf het moment dat het desbetreffende type prefab betonelement werd
aangepikt op de vrachtwagen tot het moment dat deze werd afgepikt en tijdelijk al dan niet definitief
is gefixeerd. Knelpunten die buiten de geobserveerde activiteiten
activiteiten vielen maar wel zijn waargenomen
zijn uiteraard ook meegenomen in de verdere analyse.
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Figuur 1.4: Voorbeeld SADT-schema
schema van het monteren van een vloerbalk (voor overige SADTSADT
schema’s zie bijlage 1).

1.4

Bewerkingstijden van montageproces
Van de geobserveerde activiteiten is een tijdsmeting naar de bewerkingstijden verricht. Hoe de
bewerkingstijden zijn gemeten (begin(begin en eindmomenten) is in bijlage 2 te zien. Door deze
tijdsmeting wordt duidelijk welke activiteiten de langste bewerkingstijd behoeven.
behoeven. Met de te
ontwikkelen 3D industriële bouwmethode zullen de activiteiten met de langste bewerkingstijd
worden weggenomen/gereduceerd.
weggenomen/gereduceerd
In figuur 1.5 is de totale gemiddelde
bewerkingstijd per type element te
zien. Uit de tijdmeting is naar voren
gekomen dat het monteren van
wanden met zowel een natte
verbinding (57 min.) als een droge
verbinding (52 min.) de meeste tijd
kosten. Hierbij is een wandelement
met een droge verbinding in totaal
maar vijf minuten (8,8%) sneller dan
een wandelement met een natte
verbinding. Het aanbrengen van
breedplaten (3 min.) en kanaalplaten
(5 min.) kosten de minste tijd.

Figuur 1.5: Gemiddelde bewerkingstijd per type element van
beide geobserveerde projecten berekend door de som van alle
gemiddelde bewerkingstijden.

Per type element is er verder
ingezoomd op de bewerkingstijd van
de activiteiten. In figuur 1.6 is een
voorbeeld te zien van de gemiddelde
bewerkingstijd per activiteit.. Deze
heeft betrekking op het monteren
van een kolom. Voor een
en compleet
overzicht van alle gemiddelde
bewerkingstijden die per activiteit en
per type element
lement zijn gemeten, zie
bijlage 3.
Figuur 1.6: Gemiddelde tijd per bewerkingsactiviteit
bewerkingsactivit voor het
monteren van een kolom (voor de overige schema’s zie bijlage 3).
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Uit de tijdsmeting kan worden geconcludeerd dat het hijsen, het aanbrengen van de schoren en het
stellen van een element activiteiten zijn die de langste bewerkingstijd behoeven.
behoeven. De hoofdoorzaak
hiervan is dat er te veel elementen moeten worden gehesen die in een volgordelijkheid moeten
worden gemonteerd. Daarnaast zijn de verbindingen, waarmee de elementen aan elkaar worden
gemonteerd, erg tijdrovend om te maken. Beide hoofdoorzaken zullen met het ontwikkelen van de
3D bouwmethode worden gereduceerd.
gereduceerd. Hierdoor worden de activiteiten met de langste
bewerkingtijd automatisch weggenomen/gereduceerd.

1.5

Oorzaken van een te lange montagetijd
Bij het observeren van het montageproces
mont
zijn verschillende oorzaken geconstateerd die zorgen voor
een te lange montagetijd van de prefab betonelementen. In totaal zijn er met behulp van
analysetechnieken een 34-tal
tal oorzaken vastgesteld. Een overzicht van alle oorzaken is op de
volgende pagina te zien in figuur 1.7. Voor een extra toelichting op alle vastgestelde oorzaken zie
bijlage 4.
Door middel van de analysetechniek ‘Porras Stream
Str
Analysis’ zijn de oorzaken geclassificeerd naar
negentien kernproblemen, elf problemen en vier symptomen. Kernproblemen sturen alleen
knelpunten aan, problemen sturen knelpunten aan en worden zelf ook aangestuurd door knelpunten
en symptomen worden alleen aangestuurd door knelpunten maar sturen zelf niets aan. Een
totaaloverzicht van deze classificatie
classifica is te zien in figuur 1.7 op de volgende pagina.
pagina Met de te
ontwikkelen 3D bouwmethode worden de volgende knelpunten opgelost/gereduceerd
opgelost/gereduceerd:
•

Er moeten te veel elementen (in een volgordelijkheid) worden gemonteerd;
gemonteerd
Door de vele elementen die gemonteerd moeten
moeten worden zijn er veel handelingen nodig.
Deze vele handelingen zorgen samen voor een te lange montagetijd.

•

Het hijsen, aanbrengen schoren, stellen element en maken van de verbindingen behoeven
de langste bewerkingstijd;
bewerkingstijd
Dit zijn de activiteiten in het montageproces
montageproces die de langste bewerkingstijd behoeven. Bij
deze elementen kan daarom de grootste tijdswinst behaald worden.

•

Elementen afkomstig van diverse leveranciers;
leveranciers
Prefab betonelementen die door meerdere leveranciers worden geproduceerd zorgen voor
inefficiënt beladen vrachtwagens. Een ander gevolg is dat de juiste elementen ontbreken op
de bouwplaats.

•

Vrachtwagens zijn inefficiënt beladen;
beladen
Inefficiënt beladen vrachtwagens zorgen ervoor dat elementen tijdelijk moeten worden
opgeslagen. Dit heeft dubbele
dubbele handelingen tot gevolg. Ook wordt de werkplek te krap en
staat materiaal/materieel eerder in de weg.

•

Montagemethode sluit niet goed aan op energiezuinige torenkranen.
torenkranen
Energiezuinige torenkranen hebben een lagere hijssnelheid dan traditionele torenkranen.
torenkr
De
2D bouwmethode bestaat echter juist uit relatief lichte elementen die met een hoge snelheid
sn
gehesen kunnen worden.
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Legenda:
Tijdverspilling <1mu (per verd.)
Tijdverspilling >1mu & <2mu (per verd.)
Tijdverspilling >2mu (per verd.)

Materieel werkt niet
naar behoren

Elementen afkomstig
van diverse leveranciers

Vrachten te laat op
bouwplaats

Slechte
communicatie

Werknemers hebben
te weinig ervaring

Het hijsen, aanbrengen schoren,
stellen element en maken van de
verbindingen behoeven de
langste bewerkingstijd

Kranen komen in
elkaars draaicirkel

Activiteiten
verkeerd gepland

Uitstekende stekken
bemoeilijken het
monteren van andere
elementen

Werkzaamheden liggen
stil/gaan langzamer door
vorst en/of wind

Vrachtwagens
zijn inefficiënt
beladen

Productietekeningen
incorrect

Montagemethode sluit niet
goed aan op energiezuinige
kranen

Activiteiten
worden verkeerd
uitgevoerd
Ontbreken van
juiste materialen/
elementen

Kernproblemen

Kraan moet
overschakelen naar meer
of minder kabels

Personeel is
afwezig

Er moeten te veel elementen
(in een volgordelijkheid)
worden gemonteerd

Teveel overbodige
informatie op
tekeningen

Werkplek te krap
Ontbreken van
schoefhulzen in
element

Elementen hebben te
grote maatafwijkingen

Materieel/
materiaal staat in
de weg

Stellen gaat lastig
Gaten moeten regelmatig
opnieuw geboord worden

Stekken lastig in
gaines te krijgen

Problemen

ZZP’ers zijn minder
gestimuleerd om efficiënt
te werken

Randbeveiliging moet
continu verwijderd
worden

Montageproces
is inefficiënt

Onnodige wachttijd/
tijdverspilling

Ontstaan van te zware
fysieke belasting
Ontstaan van
vermijdbare kosten

Ontstaan van
onveilige situaties

Symptomen

Plastic doppen in
schroefhulzen worden niet in
fabriek verwijderd

Figuur 1.7: Overzicht van de oorzaken die zorgen voor een te lange montagetijd (o.b.v. een Porras Stream Analysis).
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1.6

Doelstelling
De oorzaken van een te lange montagetijd worden
weggenomen/gereduceerd door het ontwikkelen van een 3D industriële
bouwmethode. Een 3D prefab betonelement, vanaf nu ‘module’ genoemd,
bestaat uit in de fabriek aan elkaar gekoppelde 2D elementen (vloeren,
wanden, kolommen). In figuur 1..8 is een voorbeeld te zien van een module.
Figuur 1.8: Voorbeeld
Vergeleken met de huidige 2D bouwmethode bestaat de 3D industriële
van een 3D module.
bouwmethode uit grotere elementen (modules). Hierdoor hoeven er
minder elementen te worden gemonteerd. Dit resulteert
lteert in minder hijsbewegingen. Afhankelijk van
de moduulvorm hoeven de modules niet/minder geschoord te worden. Door het toepassen van
bijvoorbeeld gedwongen positioneren gaat het stellen van de modules sneller. De helft van de
verbindingen is al voor een
n groot deel in de fabriek (is efficiënter dan op de bouwplaats) gemaakt.
Doordat dee modules als één geheel uit de fabriek komen zijn deze van één leverancier afkomstig. Er
kan maar één module op een vrachtwagen worden geladen waardoor er geen dubbele handelingen
hand
nodig om een vrachtwagen te lossen. Wanneer de modules met exceptioneel transport worden
vervoerd kan er per vrachtwagen meer gewicht worden getransporteerd. Beide resulteren
resulter in een
efficiëntere belading van de vrachtwagens. Om de modules veilig te hijsen dienen deze vanwege de
omvang en het gewicht langzaam
am gehesen te worden. De 3D bouwmethode sluit daardoor beter aan
op de energiezuinige torenkranen. Het doel van het afstudeeronderzoek is daarmee als volgt:
Doelstelling: ‘Het
Het ontwikkelen van een 3D industriële bouwmethode
thode binnen de utiliteitsbouw,
waarbij
aarbij de montagetijd (op de bouwplaats) met
met circa 50% wordt gereduceerd en
e waarbij de
kosten van de ontwikkelde 3D bouwmethode zo laag mogelijk zijn.’
De ideale 3D industriële bouwmethode dat
dat ontwikkeld kan worden zou bestaan uit zo groot
mogelijke modules die door middel van een ‘plug & play’ verbinding op elkaar worden gestapeld.

1.7

Vooronderzoek bestaande 3D industriële bouwmethoden
Om te zorgen dat er geen 3D industriële bouwmethode wordt ontwikkeld dat al bestaat is er
e een
vooronderzoek gedaan naar bestaande 3D industriële bouwmethoden. Bij het vooronderzoek is
enerzijds onderzoek gedaan naar bestaande 3D industriële bouwmethoden waarbij grote modules
worden toegepast. Anderzijds is er ook onderzoek gedaan naar bouwmethoden waarbij eenvoudige
verbindingen worden toegepast. Onderzocht zijn de volgende bouwmethoden,, voor extra informatie
over de onderzochte bouwmethoden zie bijlage 5:
•

IQ-woning
Is een bouwmethode
ouwmethode waarbij een woning
voor circa
ca 85% industrieel wordt
geproduceerd. De woning wordt
opgebouwd uit betonnen modules. In de
modules is ook de afbouw opgenomen
zoals isolatie, kozijnen, trappen, keukens,
badkamers et cetera. (iqwoning.nl–media,
(iqwoning.nl
2013 en iqwoning.nl – bouwtijd, 2013)

•

Sky City
Bestaat uit stalen kolommen en grote
vloerelementen (circa 64m² groot). Een
hotel van dertig verdiepingen hoog is in
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vijftien dagen gebouwd. Dit is behaald door
door 24 uur per dag te werken en het gebouw voor
95% uit geprefabriceerd
briceerd elementen te bouwen. De elementen worden met een
boutverbinding aan elkaar gemonteerd. (bouwwereld.nl, 2013 en
constructionweekonline.com, 2013)
•

Ursem 3D Bouwsysteem
Het Ursem 3D Bouwsysteem is gebaseerd op het concept van Industrieel Flexibel en
Demontabel bouwen.. Deze bouwmethode bestaat uit modules die in een interne/externe
staalconstructie worden geplaatst. De modules bestaan uit HSB (Hout Skelet Bouw) wanden
en plafonds die op een betonnen vloer zijn gemonteerd.

•

CD20-Bouwsysteem
Is een bouwmethode dat bestaat uit prefab betonnen kolommen, vloervloer en wandelementen.
De elementen worden met behulp van een ‘plug & play’ verbinding aan elkaar gemonteerd.

Knelpunten bij bestaande 3D industriële bouwmethoden
Met het vooronderzoek is aangetoond dat er geen 3D industriële bouwmethoden op de markt zijn
die bestaan uit grote 3D modules die eenvoudig zijn te monteren. En die gericht zijn op utiliteitsbouw
zoals het referentiegebouw. Het referentiegebouw bestaat uit een utiliteitsgebouw van vijftien
verdiepingen (circa 60 meter) hoog met een verdiepingshoogte van 3,9 meter. In paragraaf 1.6
‘afbakening’’ zal het referentiegebouw nader worden omschreven. Via internetbronnen is
achterhaald wat de knelpunten zijn als de onderzochte bouwmethoden bij utiliteitsbouw zoals het
referentiegebouw worden toegepast. Het IQ-concept
concept en het Ursem 3D Bouwsystemen komen het
dichtste in de buurt om te worden toegepast bij utiliteitsbouw. Dit
D komt omdat deze bouwmethoden
bestaan uit 3D modules.
odules. De overige bouwmethoden bestaan uit 2D elementen waardoor er nog
steeds veel elementen moeten worden gemonteerd. Wanneer beide concepten bij het
referentiegebouw
ouw worden toegepast treden de onderstaande drie knelpunten op.
op Voor extra
informatie over de onderzochte bouwmethoden en de gebruikte bronnen zie bijlage 5.
•
•
•

Met de bestaande 3D modules kan er geen grote vrije
vrije indeelbaarheid worden behaald.
Een bestaande 3D module kan met een standaard verdiepingshoogte van een
utiliteitsgebouw niet zonder aanpassingen
aan
getransporteerd
ransporteerd worden over de weg.
De bestaande 3D modules worden in het verticale vlak onderling niet statisch verbonden
waardoor een utiliteitsgebouw maar tot circa vier verdiepingen hoog gebouwd kan worden.
(Rooswinkel, 2013)

De drie knelpunten uit het vooronderzoek vormen de primaire knelpunten. Samenvattend zal het
volgende probleem met het afstudeeronderzoek worden opgelost/gereduceerd:
‘De toepassing van een 3D industriële bouwmethode binnen de utiliteitsbouw is beperkt,
omdat er geen grote vrije indeelbaarheid mee verkregen kan worden. Ook zijn de modules
niet/lastig over de weg te transporteren en worden onderling in het verticale vlak niet
nie statisch
verbonden.’
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1.8

Afbakening
De ontworpen 3D industriële bouwmethode is gebaseerd op een referentiegebouw. Het
referentiegebouw is een utiliteitsgebouw van vijftien verdiepingen
v
hoog (circa 60 meter). In figuur
1.10 hieronder is de plattegrond en doorsnede van het referentiegebouw te zien. De
D
verdiepingshoogte is van bovenkant vloer tot bovenkant vloer 3,9 meter. Hiervoor is gekozen omdat
dit een standaard hoogte is bij utiliteitsgebouwen zoals kantoorgebouwen waarbij een verlaagd
plafond is toegepast. (gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling
Speciale Projecten) Verder is het gebouw opgebouwd uit een prefab betonnen draagconstructie. De
stabiliteit wordt enerzijds gehaald uit de kern en de stabiliteitsgevel en anderzijds uit de modules
zelf. Het rood gearceerde gedeelte geeft aan wat er minimaal met één of meerdere modules
gemaakt moet kunnen worden. Dit gedeelte bestaat uit één dragend binnenblad, één kolom, één
vloerblak (indien nodig) en een vloer. Voor het rood gearceerde gedeelte is gekozen omdat dit
gedeelte de meest
st verschillende en voorkomende type elementen van een gebouw bevat. Meer
informatie over het referentiegebouw is terug te vinden in bijlage 6.

dsn A
Figuur 1.10: Plattegrond en doorsnede van het referentiegebouw.
Bij het ontwerpen van de 3D industriële bouwmethode konden niet alle facetten worden
meegenomen. Daarom is hieronder te lezen welke specifieke afbakeningen er zijn gemaakt.
gemaakt
Gebouw type
Er is één basis module ontworpen die het vaakst voor komt bij het referentiegebouw
rentiegebouw. Bij het ontwerp
is alleen gekeken naar het casco dat alle delen van de hoofddraagconstructie omvat die boven het
maaiveld zijn gelegen.
Sparingen
In de vloeren zijn geen sparingen opgenomen. Bij de wanden is uitgegaan dat 25% van het
wandoppervlak
ervlak een sparing betreft. Bij een wand van 3,6m breed komt dit neer op twee
raamsparingen van 1m breed en 1,75m hoog (totaal 3,51m²). Deze aanname is relatief laag
vergeleken met de meeste utiliteitsgebouwen
iliteitsgebouwen (kantoren) in Nederland. Hierdoor wordt er uitgegaan
van een slechtere situatie dan de realiteit waardoor het gewicht en de kosten van een module in de
praktijk meestal gelijk of lager zullen zijn.
Stabiliteit
De stabiliteit wordt zowel uit de kern en de stabiliteit gevel als uit de modules gehaald.
gehaal Daardoor kan
de 3D industriële bouwmethode bij een breder aanbod aan utiliteitsgebouwen in Nederland worden
toegepast.
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Niet-zelfstandige modules
De 3D industriële bouwmethode zal bestaan uit geschakelde niet-zelfstandige
niet zelfstandige modules. Bij nietniet
zelfstandige modules worden de installaties van de modules later onderling aan elkaar aangesloten.
Verbinding
De verbindingen hoeven niet demontabel te zijn. Het doel was tenslotte om een bouwmethode te
ontwikkelen waarmee sneller en zo goedkoop mogelijk gebouwd kan worden. En niet een
bouwmethode die demontabel dient te zijn.
Gefocust is op bestaande verbindingen waarbij er geen nieuwe verbinding is ontwikkeld. De reden
hiervoor is dat de verbindingen momentvast dienen te zijn en er grote krachten optreden. Dit komt
doordat het referentiegebouw 15 verdiepingen hoog is. Hierdoor is het een erg complexe verbinding
wat vooral met constructie en niet met uitvoeringstechniek te maken heeft.
Afbouw
Er is alleen gekeken naar het casco waarbij geen afbouw onderdelen zijn meegenomen.
Constructie berekening
Zowel bij de verbinding als bij het ontwerpen van de module zijn geen statische berekeningen
gemaakt. Wel is in overleg met een constructeur van Ballast
Ballast Nedam bepaald of de afmetingen van
belangrijke onderdelen zoals de dikte van de vloer, wand en kolom realistisch zijn. Evenals of de
constructie van de module haalbaar is.
Installaties
Bij het ontwerp zijn geen installaties meegenomen. Wel is bij de 3,9 meter verdiepingshoogte
ruimtelijk gereserveerd voor een verlaagd plafond waar de installaties in kunnen worden
aangebracht.
Maattoleranties
Aangezien het om een concept ontwerp gaat zijn er geen specifieke maattoleranties
maattoleran
vastgesteld
waarbinnen de module is ontworpen.
ontworpen Het buitenblad heeft kleinere maattoleranties
leranties dan de
ruwbouw daarom is ervan uitgegaan
itgegaan dat het buitenblad los wordt gemonteerd
emonteerd van de module.
Hierdoor is de maattolerantie van de gevel niet van invloed op de ruwbouw.
Materialisatie
De module zal grotendeelss uit prefab beton bestaan waarbij een
e combinatie met andere materialen
ook mogelijk is.. De reden hiervoor is dat vanuit Ballast Nedam is gevraagd om te kijken naar prefab
betonelementen.
elementen. Enerzijds omdat in Nederland bijvoorbeeld staal
staal volgens Ballast Nedam een
duurdere
dere grondstof is dan beton. Anderzijds
Anderzijds omdat staal een minder grote stijfheid heeft dan beton
waardoor
ardoor het lastiger is om aan de WetWet & Regelgeving te voldoen. (gesprek met de Adjunct
Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten)
Transport
Om te zorgen dat de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode bij zoveel mogelijk bouwprojecten in
Nederland toepasbaar is dient het transport over de weg plaats te kunnen vinden.
vinden Transport over
water is daarbij uitgesloten
tgesloten omdat er in Nederland weinig bouwprojecten zijn die aan het water zijn
gelegen.
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Productie
De modules worden volledig industrieel
dustrieel geproduceerd en hoeven op de bouwplaats alleen nog maar
gemonteerd te worden. Grote utiliteitsgebouwen zoals het referentiegebouwen zijn meestal in
binnenstedelijk
ijk gebied gelegen en
e hebben relatief weinig bouwplaatsruimte. Daarom zal het
productieproces buiten de bouwlocatie plaats vinden.
Door de kortere montagetijd dienen de modules in een korter tijdbestek geleverd
geleverd te worden. Wat dit
betekent voor het produceren van de modules zoals de hoeveelheid mallen, de productietijd en de
voorbereidingstijd etcetra.. is niet onderzocht.

1.9

Leeswijzer
In figuur 1.11 op de volgende pagina is het totale proces geschematiseerd om vanuit de oorzaken van
een te lange montageproces tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Vanuit de doeldoel en de
probleemstelling is hett ontwerp ontstaan.
worde dient er een overzicht gecreëerd te worden van de
Voordat het ontwerp gemaakt kan worden
mogelijke ruimtelijke moduulvormen met bijbehorende eigenschappen. Dit komt in hoofdstuk 2
aanbod. De productiekosten bepalen mede de kosten van de 3D industriële bouwmethode. Om te
weten welke productiemethode
ethode de laagste productiekosten heeft is onderzocht hoe de modules
geproduceerd kunnen worden. Het overzicht van de mogelijke productiemethodes en bijbehorende
eigenschappen wordt in hoofdstuk 3 besproken. Dee maximale afmetingen en gewicht van de module
wordt beperkt door het horizontale transport over de weg en het verticale transport met een kraan.
In hoofdstuk 4 wordt toegelicht wat de maximale afmetingen en gewicht
gewicht van de module zijn.
zijn De
totale hoogte van een vrachtwagencombinatie kan volgens de Regeling
Regeling Voertuigen maximaal 4
meter hoog zijn (rdw.nl – afmetingen en gewichten).
gewichten) De modules zijn 3,9 meter hoog. Wanneer de
hoogte van de oplegger meegerekend wordt zijn de modules te hoog om over de weg
getransporteerd te kunnen worden. In hoofdstuk 5 is een overzicht gecreëerd met welke mogelijke
inschuif-/inklapprincipes
/inklapprincipes de hoogte van de module tijdelijk gereduceerd kan worden. De 3D
industriële bouwmethode dient zo generiek mogelijk toepasbaar te zijn. Om zorgen dat deze
bouwmethode ook toepasbaar is bij hogere
h
gebouwen dan het referentiegebouw is in hoofdstuk 6
onderzocht wat de statisch sterkst mogelijke verbindingen zijn. Hiervan is wederom een overzicht
gemaakt met de bijbehorende eigenschappen.
In hoofdstuk 7 wordt het ontwerp van de 3D industriële bouwmethode
bouwmethode toegelicht. Daarbij worden
word
allereerst op basis van de gecreëerde overzichten ontwerpvarianten
en opgesteld. Vervolgens wordt er
ingegaan op de ontwerpcriteria op basis waarvan er een ontwerpvariant wordt gekozen. Deze
ontwerpvariant wordt tot slot toegelicht in het draaiboek. Daarna wordt in hoofdstuk 8 aan de hand
van een kostenoverzicht getoetst in welke mate de doelstelling behaald is. In
n hoofdstuk 9 wordt een
korte conclusie gegeven met daarbij aanbevelingen op het ontwerp.
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Figuur 1.11: Processchema
cesschema vanaf het participerend observeren tot het ontwerp (leeswijzer).
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2

Mogelijke ruimtelijke
uimtelijke moduulvormen
Het rood gearceerde
gedeelte in figuur 2.1 zou
mogelijk met één module
(basis module) in één keer
gemonteerd kunnen
worden. De basis module
is dan 7,2 meter breed, zie
figuur 2.2. Door de
breedte kan de module
niet/erg lastig over de weg
worden getransporteerd.
In dit hoofdstuk is daarom
Figuur 2.1: Plattegrond en doorsnede van het referentiegebouw
onderzocht hoe de basis
module in ten minste twee
of meerdere modules
opgedeeld kan worden.
De gebruikte informatie in dit hoofdstuk is enerzijds
afkomstig uit digitale bronnen en uit gesprekken met de
adjunct stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw &
Ontwikkeling Speciale Projecten.. Anderzijds
A
door eigen
kennis die onder andere door het participerend observeren,
de HTS en de masteropleiding is opgedaan.

Figuur 2.2: Visualisatie van het rood
gearceerde gedeelte van de
plattegrond (de basis module).

Allereerst wordt toegelicht op basis
ba van welke criteria de moduulvormen zijn onderzocht. Gevolgd
door de resultaten van het onderzoek waarbij duidelijk wordt welke moduulvormen er mogelijk zijn.
Tot slot wordt in de conclusie toegelicht welke moduulvormen worden meegenomen in de rest van
het onderzoek.

2.1

Criteria voor ontwerp
Aan de ontworpen 3D industriële bouwmethode zijn verschillende criteria gesteld. In paragraaf 7.3
‘keuze ontwerpvariant’ wordt op basis van deze criteria onder andere een moduulvorm gekozen.
Zodoende zijn onderstaande criteria per moduulvorm onderzocht. De criteria zijn gebaseerd op de
knelpunten uit het participerend observeren en de hieruit gevolgde doelstelling.. Door de criteria zal
worden gezorgd dat mett de 3D industriële bouwmethode de montagetijd op de bouwplaats met
circa 50% wordt gereduceerd. En waarbij de kosten van de ontwikkelde 3D bouwmethode zo laag
mogelijk zijn. De criteria hebben allen dezelfde wegingsfactor. De gestelde criteria aan specifiek
specifi de
moduulvorm zijn als volgt:
• Om een grote vrije indeelbaarheid te creëren dienen er alleen kolommen (geen wanden)
toegepast te worden.. Deze zijn conform het referentiegebouw gepositioneerd.
gepositioneerd (Bepaald in
overleg met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Projecten)
• De modules zijn 3,9 meter
eter hoog. Dit is een standaard verdiepingshoogte bij utiliteitsbouw.
(Gesprek
Gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
S
Projecten)
• De modules dienen tijdens het transport maximaal 4,0 meter breed te zijn. (Bepaald op basis
van de gestelde regelgeving aan exceptioneel transport, zie bijlage 7 voor deze regelgeving)
• De modules mogen maximaal 50 ton wegen ten aanzien van de standaard kraancapaciteit.
kraancapaciteit
(Bepaald op basis van het onderzoek naar de maximale kraancapaciteit
kraancapaciteit van kranen, zie
hoofdstuk 4)
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•

•

•
•

•

2.2

De modules dienen met het minst mogelijke aantal, op de bouwplaats, te maken
verbindingen gemonteerd te worden. (Bepaald op basis van eigen kennis en inzicht ten
aanzien van de doelstelling)
Het referentiegebouw dient met het minst mogelijke aantal te hijsen en te monteren
modules gebouwd te worden. (Bepaald op basis van opgedane kennis tijdens het
participerend observeren)
serveren)
De modules dienen zonder een tijdelijke ondersteuning/schoren gemonteerd te worden.
(Bepaald op basis van opgedane kennis tijdens het participerend observeren)
De modules dienen met het minst mogelijke aantal transporten naar de bouwplaats
bouwp
getransporteerd
sporteerd te worden. (Bepaald op basis van eigen kennis en inzicht ten aanzien van de
doelstelling)
Alle modules dienen, ten aanzien van het hijsen, hetzelfde gewicht te hebben. Hierdoor
wordt de maximale hijscapaciteit van de kraan optimaal benut. (Bepaald
d op basis van eigen
kennis en inzicht ten aanzien van de doelstelling)

Overzicht resultaten
esultaten moduulvormen
In tabel 2.1 op de volgende
lgende pagina is een overzicht te zien van de mogelijke ruimtelijke
moduulvormen met de bijbehorende eigenschappen. Per moduulvorm is bepaald hoe zwaar de
module weegt. Begonnen wordt met het toelichten welke uitgangspunten hierbij gebruikt zijn.
Gevolgd door een overzicht van de moduulvormvarianten met bijbehorende eigenschappen.

2.2.1 Uitgangspunten gewichtberekening
Om erachter te komen of het gewicht van de module onder de
50 ton (vierde criterium) zit is er een gewichtsberekening
gemaakt. Deze berekening is te zien in bijlage 8. Dit is gedaan
voor de grootste deelmodule per moduulvormvariant.
Bij de gewichtsberekening is ervan uitgegaan dat de modules
bestaan uit gewapend en verdicht beton met een soortelijk
gewicht van 2500 kg/m³.(gwwmaterialen.nl, 2014) De vloeren
b
vloer
zijn 300mm dik, de wanden 250mm dik en de kolommen hebben Figuur 2.3: Principe bubbledeck
een afmeting van 400x400mm. Uitgegaan
U
is van massieve modules met in de wanden sparingen. De
sparingen betreffen 25% van het totale wandoppervlak. Er zijn geen gewichtbesparende systemen bij
de berekening meegenomen. Het gewicht van de vloer kan daarmee nog met 25--30% worden
gereduceerd. Dit kan gedaan worden door het toepassen van onder andere polyplaatvloeren en
bubbledeck vloeren. Bij deze type vloeren wordt het eigen gewicht van de vloer gereduceerd door
polystyreen platen of kunststof bollen in de vloer op te nemen. (omniaplaatvloer.nl, 2014 en
bubbledeck.nl, 2014) Mocht het gewicht iets boven de 50 ton zitten dan kan deze dus nog enigszins
worden gereduceerd. (Gesprek met de Adjunct Stafdirecteur en Constructie coördinator van Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten)
2.2.2 Toelichting moduulvormvarianten
oduulvormvarianten
In tabel 2.1 op de volgende pagina is een overzicht te zien van de mogelijke moduulvormvarianten. In
hetzelfde overzicht zijn ook de eigenschappen per moduulvormvariant opgenomen. Deze
eigenschappen
schappen zijn gebaseerd op de in paragraaf 2.1 gestelde criteria. Aan de hand van deze criteria
wordt later in paragraaf 7.3 een moduulvormvariant gekozen. Voor extra toelichting op de
moduulvormvarianten zie bijlage 9.
Er zijn een viertal wezenlijk verschillende
verschillende moduulvormvarianten onderzocht waarbij een aantal
moduulvormvarianten een deelvariant a en een deelvariant b hebben. Daarbij is zowel de grootst
mogelijke moduulvorm als de kleinst mogelijke moduulvorm onderzocht.
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Bij de grootste moduulvorm, en daarmee
daarmee de efficiëntste moduulvorm, wordt dezelfde hoeveelheid
bruto vloeroppervlak (±100m²) als het rood gearceerde gedeelte in figuur 2.1 in één keer
gemonteerd. Bij de kleinste
einste moduulvorm wordt het gearceerde vloeroppervlak in vier delen
opgedeeld die afzonderlijk worden gemonteerd.
gemonteerd Daarmee lijkt deze moduulvorm enigszins op de
huidige 2D prefab bouwmethode. Daarnaast zijn ook alle tussenliggende moduulvormvarianten, die
tussen nul keer opdelen en vier keer opdelen liggen, onderzocht. Met het aantal te maken
ma
verbindingen per 100m² BVO wordt het aantal kopse kanten van de vloer bedoeld die aan andere
modules (kopse kanten van de vloer) moeten worden verbonden.

Tabel 2.1: Overzicht van de mogelijke moduulvormvarianten met bijbehorende eigenschappen op basis
van de gestelde criteria. (De eerste twee gestelde criteria zijn niet in het overzicht opgenomen omdat
alle varianten hieraan voldoen)
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2.3

Conclusie
In tabel 2.1 is met rode pijlen aangegeven welke onderzochte moduulvormvarianten zullen worden
meegenomen
genomen als mogelijke basis voor het ontwerp. Moduulvormvariant 1a, 2a, 3a en 3b zullen als
mogelijke variant worden meegenomen bij het ontwerp, zie paragraaf 7.2 ‘mogelijke
ontwerpvarianten’.
Onder andere moduulvormvarianten 1b en 2b zijn niet meegenomen als mogelijk
moduulvormvariant
variant bij het ontwerp. De reden hiervoor is dat moduulvormvariant
variant 1b alleen nadelen
en geen voordelen heeft wat betreft de montagetijd ten opzichte van moduulvormvariant
moduulvorm
1a.
Daarnaast heeft moduulvormvariant
variant 2b ook alleen nadelen en geen voordelen ten opzichte van
moduulvormvariant
variant 2a. Een voorbeeld van een extra nadeel is dat bij beide varianten schoren
aangebracht dienen te worden. Uit het participerend observeren is naar voren gekomen dat het
aanbrengen van schoren één van de drie
drie activiteiten met de langste bewerkingstijd is. De modules bij
moduulvormvarianten 1b en 2b zijn ook niet even zwaar. Hierdoor wordt de maximale hijslast van de
kraan minder efficiënt gebruikt dan bij moduulvormvariant 1a en 2a. Verder vormt
moduulvormvariant
riant 4 ook geen onderdeel van een mogelijke ontwerpvariant. Dit is omdat
moduulvormvariant
variant 4, wat betreft het aantal te monteren elementen, sterk lijkt op de huidige 2D
bouwmethode waardoor de oorzaken van een te lange montagetijd niet/zeer minimaal worden
worde
opgelost.
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3

Mogelijke productiemethodes
roductiemethodes van de modules
Om de 3D industriële bouwmethode economisch voordelig te maken dient ook het productieproces
zo goedkoop mogelijk te zijn. Daarom is onderzocht hoe de modules geproduceerd kunnen worden.
De getallen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit een gevoerd gesprek met de hoofd bedrijfsbureau van
Ballast Nedam IQwoning fabriek. Daarnaast is er ook kennis opgedaan door een bezoek te brengen
aan de IQwoning fabriek.
Begonnen wordt met een toelichting van het criterium waarop de productiemethodes zijn
onderzocht. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek naar de productiemethodes
toegelicht. Bij de resultaten wordt duidelijk gemaakt welke productiemethodes mogelijk zijn met de
bijbehorende eigenschappen. Tot slot wordt in de conclusie toegelicht welke productiemethodes
worden meegenomen in de rest van het onderzoek. Voor extra informatie over de onderzochte
productiemethodes kan bijlage 10 ernaast worden gehouden.

3.1

Criterium voor ontwerp
Aan de productiemethode
roductiemethode is één criterium gesteld en onderzocht. Het gestelde criterium is hieronder
te lezen. Door onder andere dit criterium zal worden gezorgd dat de nieuwe bouwmethode zo
goedkoop mogelijk is (doelstelling).
(doelstelling)
•

De modules dienen de laagst mogelijke
mogelij productiekosten te hebben. (Bepaald op basis van
eigen kennis en inzicht ten aanzien van de doelstelling)

De productiekosten van een module bestaan grotendeels uit de materiaalkosten,
kosten, de
investeringskosten
osten in materieel en materiaal en uit de arbeidskosten in de fabriek.
fabriek

3.2

Overzicht resultaten
sultaten productiemethodes
In tabel 3.1 op de volgende pagina zijn de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke
productiemethodes weergegeven. De visualisaties in dit onderzoek zijn gebaseerd op
moduulvormvariant
ant 2a en 2b (zie hoofdstuk 2 voor extra toelichting). Er is geen specifieke reden
waarom voor deze moduulvormvariant is gekozen.
gekozen Moduulvormvariant 1 of 3 was ook optioneel
geweest. Mits de moduulvormvariant maar uit een 3D module bestaat en niet uit losse 2D
elementen zoals bij moduulvormvariant 4.
De mogelijke productiemethodes zijn in twee wezenlijk verschillende methodes te onderscheiden.
De eerste methode (productievariant 1) is hett in één keer storten van een module in een 3D
bekisting. Bij de tweede methode (productievariant 2) wordt de module geproduceerd in losse 2D
elementen. Deze 2D elementen zoals wanden, vloeren en kolommen worden later in de fabriek aan
elkaar gemonteerd. Extra informatie over de onderzochte productiemethodes,, waaronder de
processchema’s van het productieproces, is terug te vinden in bijlage 10.
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Tabel 3.1: Overzicht van de mogelijke productiemethodes met bijbehorende eigenschappen op basis
van het gestelde criterium.

3.3

Conclusie
In tabel 3.1 is met een rode pijl aangegeven welke productievariant zal worden meegenomen als
mogelijke basis voor het ontwerp. Productievariant 2 zal als mogelijke variant worden meegenomen
bij het ontwerp, zie paragraaf 7.2 ‘mogelijke ontwerpvarianten’. Deze productievariant bestaat uit
het produceren van losse 2D elementen die later in de fabriek aan elkaar worden gemonteerd en
daarmee een module vormen.
Productievarianten 1a en 1b worden niet meegenomen als mogelijke basis voor het ontwerp. Dit is
omdat de productie in een 3D bekisting circa een factor zes duurder is dan het produceren in losse
2D elementen. Daarmee wordt de nieuwe 3D industriële bouwmethode economisch minder
voordelig.
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4

Maximale afmetingen en gewicht module
In dit hoofdstuk is onderzocht wat de maximale afmetingen en gewicht van een module is. De
maximale afmetingen en gewicht maken deel uit van de ontwerpcriteria waarbinnen de module is
ontworpen. De maximale afmetingen en gewicht worden enerzijds bepaald door de WetWet &
Regelgeving ten aanzien van het transport over de weg. Anderzijds worden de maximale afmetingen
en gewicht ook bepaald door de maximale hijscapaciteit van een bestaande kraan.
De informatie in dit hoofdstuk is opgedaan door het raadplegen van digitale bronnen. Verder is er
een bezoek gebracht aan transportbedrijf C. Zwagerman BV. Dit transportbedrijf is gespecialiseerd in
exceptionele transporten. Ten slotte is er ook een bezoek gebracht aan de materieeldienst van
Ballast Nedam.
Allereerst worden de onderzochte criteria benoemd. Vervolgens worden de resultaten van het
onderzoek naar de maximale afmetingen en gewicht omschreven. Hierbij worden de WetWe &
Regelgeving van het transport van deelbare, ondeelbare en exceptionele ladingen toegelicht.
Gevolgd door de soorten opleggers en een toelichting op de maximale hijscapaciteit van zowel een
torenkraan als een rupskraan. Afgesloten wordt met een conclusie over de maximale afmetingen en
gewicht van de module. Voor extra informatie over het transport en de kranen kunnen bijlage 7, 11
en 12 erbij worden gepakt.

4.1

Criteria voor ontwerp
De modules worden zowel horizontaal over de weg als verticaal met een kraan getransporteerd. Aan
beide vormen
ormen van transport zijn onderstaande twee criteria gesteld. Beide criteria hebben dezelfde
wegingsfactor. Door de gestelde criteria wordt gezorgd dat de 3D industriële bouwmethode zo
generiek mogelijk toepasbaar is. Het betreft hierbij de volgende criteria:
•

•

4.2

De modules dienen over de weg getransporteerd te kunnen worden.. Hierdoor zijn vrijwel
alle utiliteitsgebouwen in Nederland bereikbaar en is de 3D bouwmethode generiek
toepasbaar. (Bepaald in overleg met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw &
Ontwikkeling Speciale Projecten)
De modules dienen met de huidige toren-/rupskranen gemonteerd te kunnen worden.
(Bepaald op basis van eigen kennis en inzicht ten aanzien van de doelstelling)

Resultaten maximale afmetingen en gewicht module
De maximale
imale afmetingen van een module worden bepaald door
door het transport over de weg. Het
H
maximale gewicht wordt bepaald door de hijscapaciteit van de huidige kranen. Daarbij kunnen de
d
ladingen die met een vrachtwagen (in Nederland) worden getransporteerd worden opgedeeld in
deelbare, ondeelbare en exceptionele ladingen. Allen worden hieronder nader toegelicht. Gevolgd
door het transport met een kraan. Voor extra informatie zie bijlage 7, 11 en 12.

4.2.1

Transport deelbare ladingen
De definitie van een deelbare lading is een lading die ten behoeve van het vervoer over de weg
opgesplitst kan worden in twee of meer ladingen zonder dat dit overmatige kosten of risico van
schade met zich meebrengt. Daarnaast kan deze lading wat betreft haar afmetingen en massa
vervoerd worden
en door een motorrijtuig, aanhangwagen of samenstelling van voertuigen dat in alle
opzichten aan het besluit ‘Regeling Voertuigen’ voldoet. (maxius.nl,
(
2013)
In figuur 4.1 en 4.2 is aangegeven wat de maximale afmetingen en gewicht zijn van het vervoer van
deelbare ladingen.. Opgedeeld in zowel een combinatie trekker - oplegger als een combinatie
vrachtwagen - aanhangwagen.
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Totale lengte trekker en oplegger met
deelbare lading:
Achteroversteek:

16,50 m

Totale lengte trekker en oplegger met
deelbare lading:
Achteroversteek:

18,75 m

1,00 m vanaf achterzijde voertuig en met een maximum
van 5,00 m vanaf hart achteras.
Afstand stootbalk t.o.v. lading:
0,60 m vanaf uiterste punt lading, bij ladingen hoger dan
0,55 m vanaf wegdek en voertuigen vanaf januari 1996.
Breedte:
2,55 m
Totale hoogte vrachtwagencombinatie: 4,00 m
Gewicht totale vrachtwagencombinatie: 50 ton
Figuur 4.1:: Overzicht van de maximale afmetingen van een trekker
t
– oplegger bij het transport van
een deelbare lading. (rdw.nl – afmetingen en gewichten, 2013)

1,00 m vanaf achterzijde voertuig en met een maximum
van 5,00 m vanaf hart achteras.
Afstand stootbalk t.o.v. lading:
0,60 m vanaf uiterste punt lading, bij ladingen hoger dan
0,55 m vanaf wegdek en voertuigen vanaf januari 1996.
Breedte:
2,55 m
Totale hoogte vrachtwagencombinatie: 4,00 m
Gewicht totale vrachtwagencombinatie: 50 ton
Figuur 4.2:
2: Overzicht van de maximale afmetingen van een vrachtwagen
vrachtwag – aanhangwagen bij het
transport van een deelbare lading. (rdw.nl
(
– afmetingen en gewichten, 2013)
4.2.2

Transport ondeelbare ladingen
Naast deelbare ladingen worden er ook ondeelbare ladingen vervoerd. De definitie van een
ondeelbare lading is een lading die ten behoeve van het vervoer over de weg niet in twee of meer
ladingen kan worden opgesplitst zonder dat dit overmatige kosten of risico van schade meebrengt.
Daarnaast kan deze lading wegens haar afmetingen of massa niet worden vervoerd door een
motorrijtuig, aanhangwagen of samenstel van voertuigen dat in alle opzichten aan het besluit
beslui
‘Regeling Voertuigen’ voldoet. (maxius.nl,
maxius.nl, 2013)
In figuur 4.3 en 4.4 op de volgende pagina is aangegeven wat de maximale afmetingen en gewicht
zijn van het vervoer van ondeelbare ladingen. Opgedeeld in zowel een combinatie trekker - oplegger
als een combinatie
mbinatie vrachtwagen - aanhangwagen.
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A = Totale lengte trekker en oplegger
met ondeelbare lading:
B = Vooroversteek:
C = Achteroversteek:

22,00 m

A = Totale lengte vrachtwagen en
aanhangwagen:
B = Achteroversteek:

18,75 m

4,30 meter voor hart vooras.
0,5 x lengte x hart koppeling tot achterzijde voertuig met
een maximum van 5,00 m vanaf hart achteras.
Breedte:
3,00 m
Totale hoogte vrachtwagencombinatie: 4,00 m
Gewicht totale vrachtwagencombinatie: 50 ton
Figuur 4.3:
3: Overzicht van de maximale afmetingen van een trekker – oplegger
ger bij het transport van
een ondeelbare lading. (rdw.nl – afmetingen en gewichten, 2013)

0,5 x lengte aanhangwagen met een maximum van 5,00 m
vanaf hart achteras.
Breedte:
3,00 m
Totale hoogte vrachtwagencombinatie: 4,00 m
Gewicht totale vrachtwagencombinatie: 50 ton
Figuur 4.4:
4: Overzicht van de maximale afmetingen van een vrachtwagen
vrachtw
– aanhangwagen bij het
transport van een ondeelbare lading. (rdw.nl
(
– afmetingen en gewichten, 2013)
4.2.3

Transport exceptionele ladingen
Een lading kan langer, breder, hoger of zwaarder zijn dan
volgens de ‘Regeling Voertuigen’ is toegestaan. In dat geval
spreken we van een
en exceptionele lading. Zie bijlage 7 voor
een overzicht van de regelgeving. Bij een exceptionele
lading betreft het altijd een ondeelbare lading die niet
opgesplitst kan worden in twee of meer ladingen zonder dat
dit overmatige kosten of risico van schade met zich
meebrengt. Het gaat hierbij om een lading die met bepaalde Figuur 4.5: Voorbeeld van een exceptioneel
transport. (rdw.nl
rdw.nl – ontheffingen, 2013)
afmetingen
gen en gewicht uit de fabriek komt. Wanneer het
vervoeren van deze lading niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden is er sprake van
exceptioneel transport. Enkele voorbeelden van exceptioneel transport is het vervoer van lange
betonnen liggers,, transformatoren en bouwmachines et cetera. (rdw.nl – ontheffingen, 2013)
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Ontheffingen
Er dient te allen tijde een ontheffing aangevraagd te worden bij het rijden van een exceptioneel
transport. Hiervoor kunnen ook langlopende ontheffingen van maximaal
maximaal één jaar worden
aangevraagd. Een ontheffing is verplicht omdat het transport altijd langer, breder, hoger of zwaarder
is dan wettelijk in de ‘Regeling Voertuigen’ is vastgelegd.
vast
De RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)
geeft de ontheffing af. (werkenbijdeoverheid.nl,
(werkenbijdeov
2014)
Het wegennet in Nederland is opgedeeld in twee delen, namelijk het bovenliggende en het
onderliggende wegennet. Het bovenliggende wegennet bestaat uit de autosnelwegen incl. de N2,
N3, N7, N15 en de N57. Het onderliggende wegennet bestaat uit alle wegen die onder het beheer
van provincies, gemeenten en waterschappen vallen zoals de wegen in een binnenstedelijk gebied.
Aan beide wegennetten worden andere eisen gesteld ten aanzien van het exceptioneel transport,
transport zie
bijlage 7. Voor beide dient
nt dan ook een aparte ontheffing aangevraagd te worden.
worden (Gesprek met de
mede-eigenaar
eigenaar van transportbedrijf C. Zwagerman)
Kosten
Uiteraard zijn er bij exceptioneel transport extra bijkomende kosten ten opzichte van transport dat
binnen de ‘Regeling Voertuigen’ valt. Het
et aanvragen van een ontheffing kost extra geld (€128,- voor
een langlopende ontheffing).. Een totaaloverzicht van deze kosten is in bijlage 7 te zien. Daarnaast
dient, afhankelijk van de afmetingen en gewicht, de weg gecontroleerd te worden. Deze controle is
gericht op bijvoorbeeld de hoogte van bruggen, bovenleidingen voor de tram, draaicirkel in bochten
et cetera.. Hoelang deze voorbereidingstijd
voorbereidingstijd en de bijkomende kosten zijn, is geheel afhankelijk van de
route, de afmetingen,, het gewicht en hoeveel wegbewijzering er aangepast dienen te worden.
worden Zoals
het tijdelijk draaien van stoplichten of het verhogen van bovenleidingen. Ook dienen sommige
exceptionele
eptionele transporten begeleidt te worden door één of twee extra begeleidingsauto’s (zie bijlage
7).. Deze begeleidingsauto’s kosten circa €50,- per uur, dit is inclusief een gecertificeerde chauffeur
en exclusief brandstofkosten. (Gesprek met de mede-eigenaar
mede
aar van transportbedrijf C. Zwagerman)
4.2.4

Soorten opleggers
In tabel 4.1 is een overzicht te zien van de soorten opleggers waarmee de modules mogelijk
getransporteerd kunnen worden. In dezelfde tabel zijn per type oplegger ook de eigenschappen
omschreven. Het gaat hierbij om algemene eigenschappen die geen betrekking
betrekking hebben op de criteria
voor het ontwerp omdat er al alleen naar transport over de weg is gekeken (eerste criteria).

Tabel 4.1: Overzicht van de mogelijk soorten opleggers met de bijbehorende (algemene) eigenschappen.
(Gekeken is naar alleen algemene eigenschappen omdat alles voldoet aan de eerste gestelde criteria)
crit
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4.2.5

Maximale hijscapaciteit torenkraan en rupskraan
Bij het onderzoek naar de maximale hijscapaciteit van verschillende type kranen is een torenkraan,
mobiele loopkatkraan, rupskraan en een telescoopkraan onderzocht.. Een bestaande mobiele
loopkatkraan is niet hoog genoeg voor het referentiegebouw. En een telescoopkraan
telescoopkraan is vanwege de
kosten en de huurperiode (uitgangspunt
uitgangspunt is circa tien weken) niet realistisch ten opzichte van een
torenkraan of een rupskraan. Daarom worden in deze paragraaf alleen de torenkraan en de
rupskraan toegelicht. Voor meer informatie over de vier type kranen,, de uitgangspunten en de
gebruikte bronnen zie bijlage 12.. Bij de plattegronden met daarin de draaicirkels van de
desbetreffende kraan is uitgegaan van de grootste moduulvormvariant 1a.
1a
Torenkraan
Bij het transport over de weg vormen de
afmetingen een beperkende factor en
niet het gewicht van de modules. Bij het
hijsen van de modules op de bouwplaats
ligt dit precies
es andersom. Hier hoeft
ho
geen rekening te worden gehouden met
de afmetingen van een module maar
juist wel met het gewicht. Een steeds
meer standaard wordende type
torenkraan is een Liebherr 1000. In tabel
4.2 is te zien dat deze circa 50 ton kan
hijsen op ongeveer 21 meter lierafstand.
lierafstand
Dit is de maximale lierafstand om een
module met een torenkraan bij het
referentiegebouw
erentiegebouw te kunnen monteren,
zie figuur 4.6. Er bestaan ook
torenkranen die 60 ton op 25 en zelfs 30
meter lierafstand kunnen hijsen maar deze
type kranen zijn
ijn niet standaard in Nederland
en zijn daardoor duurder om te huren.
(Gesprek met de projectcoördinator
projectbureau van Ballast Nedam Materieel)

Figuur 4.6: Opstelplaats torenkraan
kraan en draaicirkels op
basis van een Liebherr 1000 torenkraan.

De vaste kosten van een Liebherr 1000 torenkraan bedragen in totaal circa €50.000,-.
€50.000, De
tijdgebonden kosten bedragen circa €11.800,- per week. De overige eigenschappen van een
torenkraan zijn in tabel 4.4 aan het einde van deze paragraaf weergegeven. Het gaat hierbij om de
eigenschappen zoals het overzicht van de kraanmachinist op de hijslast en de benodigde
bouwplaatsruimte. (Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)

Tabel 4.2:: Overzicht maximale hijslasten per type torenkraan voor zowel het hijsen met twee als met
vier kabels. (samengesteld op basis van liebherr.com–torenkraan, 2013)
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Rupskraan
De modules kunnen ook met een
rupskraan worden gemonteerd. De
standaard rupskraan is hedendaags een
Liebherr LR 1300. In tabel 4.3 is te zien dat
deze rupskraan circa 37,5 ton kan hijsen op
20 meter lierafstand. Dit is de maximale
lierafstand om een module met een
rupskraan bij het referentiegebouw te
kunnen monteren, zie figuur 4.7. Één type
zwaardere rupskraan kan zelfs al 60 ton
to
hijsen op 20 meter lierafstand. Er bestaan
ook rupskranen die rond de 100 ton en nog
veel meer kunnen hijsen op 20 meter
lierafstand. Maar deze type rupskranen zijn
niet standaard in Nederland en daardoor
ook duurder om te huren. (Gesprek met de
projectcoördinator
oördinator projectbureau van
Ballast Nedam Materieel)

Figuur 4.7: Opstelplaats rupskraan en draaicirkels op
basis van een Liebherr LR 1600/2 rupskraan.

De vaste kosten van een Liebherr 1300 rupskraan bedragen in totaal circa €12.500,-.
€12.500, Het huren van
deze rupskraan kost ongeveer €9.500,€9.500, per week. De overige eigenschappen van een rupskraan zijn
in tabel 4.4 aan het einde van deze paragraaf weergegeven. Het gaat hierbij om de eigenschappen
zoals het overzicht van de kraanmachinist op de hijslast en de benodigde bouwplaatsruimte.
(Gesprek met de projectcoördinator projectbureau van Ballast Nedam Materieel)

Tabel 4.3: Overzicht maximale hijslasten per type rupskraan. (samengesteld op basis van
liebherr.com–rupskraan,
rupskraan, 2013 en mammoet.com–rupskraan,
mammoet.com
2013)
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Tabel 4.4: Overzicht van de mogelijke type kranen met de bijbehorende (algemene) eigenschappen.
(Gekeken is naar alleen algemene eigenschappen omdat alles voldoet aan de tweede gestelde criteria)
4.2.6

Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat de modules inclusief oplegger tijdens
ijdens het transport niet hoger
mogen zijn dan vier meter. Hierdoor kunnen de modules onder alle bruggen, viaducten,
bovenleidingen et cetera.
etera. door. Daarmee is de 3D industriële bouwmethode zo generiek mogelijk
toepasbaar. De breedte is ook maximaal vier meter
eter tijdens het transport. Vanwege de breedte
(maximaal vier meter) is dan maar één begeleidingsvoertuig nodig en worden er geen beperkingen
gesteld aan de rijtijden en rijdagen. Zonder beperkingen die worden opgelegd kan de lengte van de
module maximaal 27 meter zijn. Daarmee vormt de lengte van de module (maximaal 14,4 meter zie
hoofdstuk 2) geen probleem. Het maximale gewicht van de module bedraagt 50 ton. Dit gewicht kan
gehesen worden met zowel een standaard torenkraan (Liebherr 1000) als met een bijna
bijn standaard
rupskraan (Liebherr 1350). Daarnaast is 50 ton geen probleem om met exceptioneel transport over
de weg te transporteren. In paragraaf 7.3
7. ‘Keuze ontwerpvariant’’ zal daarom als ontwerpcriteria
worden gesteld dat de module maximale vier meter breed
breed is en maximaal 50 ton weegt.
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5

Mogelijke inschuif- / inklapprincipes
De maximale hoogte van een lading inclusief oplegger dat overal over de weg getransporteerd kan
worden is 4,0 meter. De modules zijn 3,9 meter hoog. Als de hoogte van de oplegger mee wordt
w
gerekend zijn de modules te hoog om over de weg te worden getransporteerd. Daarom dient de
hoogte van de modules tijdens het transport gereduceerd te worden. Met welke inschuifinschuif /
inklapprincipes de hoogte tijdelijk gereduceerd
gereduc
kan worden is in dit hoofdstuk
ofdstuk onderzocht.
Alle informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde opleiding
aan zowel de HTS als de TUe en bij het participerend observeren heb opgedaan.
Begonnen wordt met het toelichten op basis van welke criteria de mogelijke inschuifinschuif /
inklapprincipes zijn onderzocht. Gevolgd door de resultaten van het onderzoek waarbij duidelijk
wordt welke inschuif- / inklapprincipes er mogelijk zijn. Tot slot wordt in de conclusie toegelicht
welke inschuif- / inklapprincipes worden meegenomen in de rest van het onderzoek. Voor extra
informatie over de onderzochtee inschuifinschuif / inklapprincipes kunnen bijlagen 13 en 14 erbij worden
gepakt.

5.1

Criteria voor ontwerp
Aan de inschuif- / inklapprincipes zijn verschillende criteria gesteld. Hieronder is opgesomd welke
criteria er aan specifiek de inschuif-/inklapbaarheid
inschuif
van de module worden gesteld. Door deze
criteria zal worden gezorgd dat met de 3D industriële bouwmethode
bouwmethode de montagetijd op de
bouwplaats met circa 50% wordt gereduceerd. En dat de kosten van de ontwikkelde 3D
bouwmethode zo laag mogelijk zijn. De criteria hebben allen dezelfde wegingsfactor.
•
•
•

•
•

5.2

De gehele module dient met in totaal één hijsbeweging gemonteerd
d te kunnen worden.
(Bepaald op basis van eigen kennis en inzicht ten aanzien van de doelstelling)
De modules dienen met de kortst mogelijke kraantijd te worden gemonteerd. (Bepaald op
basis van eigen kennis en inzicht ten aanzien van de doelstelling)
De modules
odules dienen volledig industrieel (in fabriek) geproduceerd te worden. (Bepaald in
overleg met de Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Projecten)
De modules dienen zonder tijdelijke ondersteuning/schoren gemonteerd te worden.
worde
(Bepaald op basis van opgedane kennis tijdens het participerend observeren)
Het volume van de modules dient bij de opslag (bij de fabriek) zo klein mogelijk te zijn. Dit
reduceert de productiekosten. (Bepaald op basis van eigen kennis en inzicht ten aanzien van
de doelstelling)

Overzicht resultaten inschuif-- / inklapprincipes
Allereerst is geïnventariseerd welke bestaande inschuifinschuif / inklapprincipes, gericht op
betonconstructies, er in de bouwsector worden toegepast. Met een inschuif-/inklapprincipe
inschuif /inklapprincipe wordt
bedoeld het tijdelijk kunnen inschuiven, inklappen of wegnemen van een deel van bijvoorbeeld een
wand of een kolom. Dit om te zorgen dat de hoogte van de deelmodule tijdelijk tijdens het transport
gereduceerd kan worden.. Na het raadplegen van verschillende
verschillende bronnen is gebleken dat er geen
betonnen constructies op de markt zijn die in-/uitgeschoven
in
of in-/uitgeklapt
/uitgeklapt kunnen worden.
Daarom zijn er verschillende inschuifinschuif / inklapprincipes bedacht. Hiervoor zijn verschillende
inspiratiebronnen gebruikt. De gebruikte inspiratiebronnen zijn in bijlage 13 te zien.
In tabel 5.1 op de volgende pagina is een overzicht te zien van de bedachte inschuifinschuif /
inklapprincipes. In hetzelfde overzicht zijn ook de eigenschappen per inschuifinschuif / inklapprincipe
opgenomen. Deze
ze eigenschappen zijn gebaseerd op de in paragraaf 5.1 gestelde criteria. Aan de
hand van deze criteria wordt later in paragraaf 7.3
7. een inschuif- / inklapprincipe gekozen.
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Uitgangspunten
Bij het bedenken van varianten voor een mogelijk inschuifinschuif / inklapprincipe is uitgegaan dat de basis
bas
bestaat uit prefab beton waarbij een combinatie met bijvoorbeeld staal ook mogelijk is. Verder is bij
het berekenen van het opslagvolume bij de fabriek uitgegaan van moduulvormvariant 1a. Er is geen
specifieke reden waarom voor moduulvormvariant 1a is gekozen. Hierdoor wordt wel duidelijk
gemaakt hoe de volumes van de verschillende
versch
de inschuif-/inklapvarianten zich tot elkaar verhouden.

Tabel 5.1: Overzicht van de mogelijke inschuifinschuif / inklapprincipes met bijbehorende eigenschappen op basis van
de gestelde criteria.
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5.3

Conclusie
In tabel 5.1
.1 is met een rode pijl aangegeven welke onderzochte inschuif- / inklapvariant
variant zal worden
meegenomen als mogelijke basis voor het ontwerp. Inschuif- / inklapvariant 5 bestaande
bes
uit een
scharnierende kolom/wand zal als mogelijke variant worden meegenomen bij het ontwerp, zie
paragraaf 7.2 ‘mogelijke ontwerpvarianten’.
Bij inschuif- / inklapvarianten 1 en 2 dient het gehele uitschuifbare gedeelte aan de onderkant van de
kolom/wand
om/wand op de bouwplaats afgewerkt te worden. Deze inschuif- / inklapvariant
varianten 1 en 2 voldoen
daarmee niet aan het gestelde ontwerpcriterium van volledig industrieel produceerbaar, zie
paragraaf 7.1 ‘ontwerpcriteria’. Daarnaast is de uitstekende wand/kolom bij inschuifinschuif / inklapvariant
2 bij de meeste utiliteitsgebouwen esthetisch
esthetis niet verantwoord. Ook inschuif- / inklapvariant
inklap
3 is niet
meegenomen omdat hierbij een factor 4 meer elementen gemonteerd dienen te worden dan bij de
overige varianten. Daarnaast is een algemeen nadeel dat het opdelen in meerdere elementen ook
extra maatafwijkingen geeft. Tot slot vormt ook inschuif- / inklapvariant
variant 4 geen onderdeel van een
mogelijke ontwerpvariant omdat het in het werk opstorten van de wand/kolom te arbeidsintensief is
ten opzichte van de overige inschuifinschuif / inklapvarianten. (Gesprek met de Adjunct Stafdirecteur van
Ballast Nedam
m Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten)
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6

Mogelijke verbindingen
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de knooppunten van de modules gemaakt kunnen worden. Het
gaat hierbij om de statische verbinding tussen de elementen van de modules zelf,
zelf zoals een
verbinding
ding van de wand/kolom met de vloer. Tevens gaat het ook om de statische verbinding tussen
(de vloeren van) de modules onderling.
De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op de kennis die ik gedurende de bouwkunde opleiding
aan zowel de HTS als de TUe en bij het participerend observeren heb opgedaan.
Allereerst wordt toegelicht op basis van welke criterium de mogelijke verbindingen zijn onderzocht.
Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke verbindingen
verbindin
toegelicht. In de
conclusie
usie wordt toegelicht welke verbindingen worden meegenomen in de rest van het onderzoek.

6.1

Criteria voor ontwerp
Het enige criterium waarop een verbindingsvariant bij de ontwerpfase van het afstuderen wordt
gekozen, en daarom dit onderzoek op is gericht, is het volgende criterium:
•

De modules dienen onderling met de statisch sterkst mogelijke soort verbinding te worden
verbonden. Dit criterium is gesteld omdat op het referentiegebouw, van vijftien verdiepingen
hoog, grote belastingen komen te staan door onder
onder andere de wind. Door een zo sterk
mogelijke verbinding toe te passen kan de stabiliteit naast de kern of een stabiliteitsgevel
ook uit de modules
dules gehaald worden. Daarnaast is de 3D industriële bouwmethode ook
toepasbaar bij gebouwen die hoger zijn of waarr grotere belastingen optreden dan het
referentiegebouw. Dit zorgt voor een brede toepasbaarheid van de ontwikkelde
bouwmethode. (Bepaald op basis van eigen kennis)

Naast bovenstaand criterium, dat de hoogte wegingsfactor heeft, is ook onderzocht of de
verbindingsvarianten
erbindingsvarianten direct maximaal belastbaar zijn.
zijn Evenals de arbeidsintensiviteit van de
verbinding en hoe makkelijk eventuele maatafwijkingen met de verbinding zijn op te vangen.
vangen
Hierdoor wordt de kans op onverwachte extra manuren op de bouwplaats en daarmee extra
faalkosten gereduceerd.

6.2

Overzicht resultaten
esultaten verbindingen
Er zijn twee soorten statische verbindingen onderzocht, zowel een natte als een droge verbinding. In
tabel 6.1 is een overzicht
erzicht te zien van beide verbindingsvarianten. In hetzelfde overzicht zijn ook de
eigenschappen per verbindingsvariant opgenomen. Deze eigenschappen zijn gebaseerd op de in
paragraaf 6.1 gestelde criteria. Aan de hand van deze criteria wordt later in paragraaf 7.3
7. een
verbindingsvariant gekozen. Voor extra toelichting op de onderzochte verbindingen zie bijlage 15.
1

Tabel 6.1: Overzicht van de mogelijke soorten verbindingen met bijbehorende eigenschappen op
basis van de gestelde criteria.
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6.3

Conclusie
In tabel 6.1 is met een rode pijl aangegeven welke onderzochte verbindingsvariant zal worden
meegenomen als mogelijke basis voor het ontwerp. Verbindingsvariant 1 bestaande uit een natte
verbinding zal als mogelijke variant worden meegenomen bij het ontwerp,
ontwer zie paragraaf 7.2
‘mogelijke ontwerpvarianten’.
Om te zorgen dat de verbindingen
ndingen sterk genoeg zijn om het referentiegebouw te kunnen bouwen is
gekozen voor de statisch sterkste (onderzochte) verbinding. Dit is verbindingsvariant 1 bestaande uit
een natte verbinding. Door de statisch sterkste verbinding te kiezen is de 3D industriële
bouwmethode ook toepasbaar bij gebouwen die hoger zijn of waar grotere belastingen optreden dan
bij het referentiegebouw. Mogelijk dat er een droge verbinding (verbindingsvariant
(verbindingsvariant 2) ontwikkeld kan
worden die ook statisch sterk genoeg is voor het referentiegebouw. Echter is het ontwikkelen van
een droge verbinding die statisch sterk genoeg is een afstudeerproject op zich. Daarnaast heeft dit
meer met constructie te maken dan met
m uitvoeringstechniek.
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7

Ontwerp 3D industriële bouwmethode
Het doel is het ontwikkelen van een 3D industriële bouwmethode waarmee de montagetijd (op de
bouwplaats) met circa 50% wordt gereduceerd. En waarbij de kosten zo laag mogelijk zijn. Om een
3D industriële
dustriële bouwmethode te kunnen ontwikkelen zijn er bij de voorgaande hoofdstukken
mogelijke varianten onderzocht.
In dit hoofdstuk wordtt uit de onderzochte varianten een ontwerpvariant gekozen die de basis vormt
van het ontwerp. Begonnen wordt met het opstellen
opstellen van de criteria waar het ontwerp aan dient te
voldoen, zie paragraaf 7.1. In paragraaf 7.2 worden alle mogelijke ontwerpvarianten bepaald aan de
hand van methodisch ontwerpen.
ontwerpen Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 de ontwerpvariant gekozen die
het beste aan de doelstelling voldoet. De gekozen ontwerpvariant is in het aparte rapport ‘draaiboek’
uitgewerkt. In paragraaf 7.4 wordt een fragment uit het draaiboek toegelicht zodat een indruk
verkregen kan worden hoe het draaiboek is opgebouwd.

7.1

Ontwerpcriteria
De doelstelling geeft aan dat de 3D industriële bouwmethode primair een zo kort mogelijke
montagetijd dient te hebben en secundair de kosten
koste zo laag mogelijk zijn.. Daarmee zal de focus
liggen op de kortste montagetijd.
tijd. Wanneer twee varianten
v
wat betreft de montagetijd
montage
nagenoeg
hetzelfde scoren zal gekeken worden welke variant het goedkoopste is. Naast deze criteria zijn er nog
andere criteria waar het ontwerp aan dient te voldoen. Een overzicht van alle criteria,
criteria zowel eisen als
wensen, is in tabel 7.1 te zien.

Tabel 7.1: Totaaloverzicht van de gestelde ontwerpcriteria.

7.2

Mogelijke ontwerpvarianten
Morfologisch overzicht
De mogelijke ontwerpvarianten (voldoen aan de gestelde eisen) zijn bepaald aan de hand van
methodisch ontwerpen zoals beschreven in Methodisch ontwerpen van H.H. van den Kroonenberg.
Kroonenberg
Hierbij worden de functies tegen de werkwijzen (varianten uit de gecreëerde overzichten) uitgezet in
een morfologisch overzicht. Daarna worden aan de hand van het morfologisch overzicht mogelijke
ontwerpvarianten
en samengesteld. De functies die bij de voorgaande hoofdstukken zijn onderzocht en
in het morfologisch
rfologisch overzicht zijn opgenomen zijn als volgt:
•
•
•
•

Opdelen basis module
Produceren
Inschuiven- / inklappen
Verbinden

Per functie is in het morfologisch overzicht aangegeven
aange ven of deze betrekking hebben op de
montagetijd en/of
of de kosten, zie figuur 7.1 op de volgende pagina.

Eindrapport

40

J.J. Rooswinkel

Ontwerpvarianten
De functies zijn gekoppeld aan de onderzochte varianten (werkwijzen) in een morfologisch overzicht.
Uit het morfologisch overzicht zijn vier mogelijke ontwerpvarianten (structuurlijnen) voortgekomen
en deze zijn weergegeven in figuur 7.1.
7.1 Deze mogelijke ontwerpvarianten voldoen allemaal
alle
aan alle
gestelde eisen,, zie tabel 7.1 voor de gestelde eisen.
eisen Voor het basis morfologisch overzicht zonder de
structuurlijnen zie bijlage 16.

Figuur 7.1: Morfologisch overzicht met de mogelijke ontwerpvarianten.
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7.3

Keuze ontwerpvariant
De vier mogelijke ontwerpvarianten (structuurlijnen 1 t/m 4)) uit figuur 7.1 voldoen allen aan de
gestelde eisen. Ten aanzien van de doelstelling zal er worden gekozen voor de mogelijke
ontwerpvariant die de kortste montagetijd heeft. Wanneer twee varianten wat betreft de
montagetijd nagenoeg hetzelfde scoren dan zal de variant gekozen worden die ook het goedkoopste
is. Hieronder wordt toegelicht wanneer een
een mogelijke ontwerpvariant de kortste montagetijd en zo
laag mogelijke kosten heeft.
•

criterium
Kortste montagetijd (primaire criterium);
De kortste montagetijd wordt behaald als er zo min mogelijk verbindingen en
hijsbewegingen
wegingen benodigd zijn. Tevens hoeven er dan ook geen tijdelijk
ondersteuningen/schoren te worden aangebracht.

•

Zo laag mogelijke kosten (secundaire criterium);
De kosten zijn het laagst als er zo min mogelijk
mogelijk transporten benodigd zijn. Ook hebben de
modules hetzelfde gewicht waardoor de kraan zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Evenals de
productiekosten zo laag mogelijk zijn.
zijn

Op basis van de bovenstaande aspecten is in tabel 7.2 aan elke mogelijke ontwerpvariant een score
toegekend. Een gedetailleerder overzicht met een toelichting op de scores
scores is in bijlage 17 te zien.

Tabel 7.2: Scores van de ontwerpvarianten op basis van de gestelde ontwerpcriteria.
Uit tabel 7.2 is gekozen om ontwerpvariant 1 als basis te laten dienen voor het ontwerp van de 3D
industriële bouwmethode.. Voor ontwerpvariant 1 is gekozen omdat deze ontwerpvariant het beste
scoort
oort op het primaire criterium van de kortste
ste montagetijd. Tevens scoort deze ontwerpvariant ook
het beste op het secundaire criterium van zo laag mogelijke kosten.
Ten opzichte van de overgebleven
gebleven ontwerpvarianten heeft ontwerpvariant 1 minimaal een factor 3
minder te maken verbindingen, factor 2 minder aantal hijsbewegingen en is de enige waarbij er geen
tijdelijke ondersteuningen/schoren aangebracht hoeven te worden. Vanwege het grote verschil
ver
in de
montagetijd (primaire criterium)) zal er niet nader worden ingegaan op het secundaire criterium ten
aanzien van de zo laag mogelijke kosten. Daarmee kan geconcludeerd
geconcludeerd worden dat ontwerpvariant 1
aan alle gestelde eisen voldoet en daarnaast de kortste
ko
montagetijd heeft van alle
lle mogelijke
ontwerpvarianten. Daarom
m is gekozen om ontwerpvariant 1 als basis te gebruiken voor het maken
van een ontwerp van de 3D industriële bouwmethode.
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7.4

Ontwerp
Ontwikkelde kliksysteem
De gekozen ontwerpvariant 1 dient als basis voor het ontwerpen van de 3D industriële
bouwmethode. Bij ontwerpvariant 1 worden de verticale delen (wanden/kolom) en het horizontale
deel (vloer) van de module scharnierend aan elkaar verbonden. Later worden deze delen met een
natte verbinding momentvast verbonden. Een natte verbinding is pas momentvast na enige tijd
drogen.. Er dient daarom een tijdelijke verbinding ontworpen te worden die ervoor zorgt dat de
verticale scharnierende delen tijdens de montage van de module niet kunnen inklappen
inklap
of bewegen.
Hiervoor is een kliksysteem ontwikkeld.
Het kliksysteem bestaat uit twee delen: het klikdeel en de pin. Het klikdeel zit vast in de
wanden/kolom en de pin zit vast in de vloer.
vloer Dit is te zien in figuur 7.2 en 7.3.. Wanneer de
wanden/kolom worden uitgeklapt schuift de inkeping van het klikdeel over de pin heen. Aan de
achterkant van het klikdeel zit een veer die wordt ingedrukt als het kliksysteem vast klikt. Hierdoor
ontstaat er een hefboom effect waardoor het kliksysteem niet vanzelf kan losklikken. Wanneer de
module gemonteerd is worden zowel de stekken als de kliksystemen aangegoten met mortel (natte
verbinding). De stekken zorgen hierbij voor een definitieve momentvaste verbinding.

Figuur 7.3: Verbinding kliksysteem wand en
kolom.

Figuur 7.2: Verbinding kliksysteem wand en vloer.

Leeswijzer draaiboek
Het ontwerp van de 3D industriële bouwmethode is toegelicht in de vorm van een draaiboek. Dit
draaiboek is, naast het hoofdrapport en de bijlagen, als een apart rapport weergegeven.
weergegeven
Het draaiboek bestaat uit twee delen:
delen het productieproces en het montageproces. Het
productieproces is niet onderzocht omdat dit een afstudeeropdracht op zich zou kunnen zijn. Het is
daardoor mogelijk dat bepaalde productieprocessen in werkelijkheid efficiënter
efficiënter kunnen verlopen.
Daarmee is het draaiboek grotendeels gebaseerd op eigen kennis. Het ontwerp is besproken met een
constructeur (H.J. Bossong, constructie coördinator bij Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Projecten). Uit dit gesprek is gebleken
gebl
dat het ontwerp constructief realistisch is.. Ook zijn de
afmetingen van de constructie onderdelen met bijbehorende wapeningshoeveelheden
wapeningshoeveelheden bepaald.
Tevens zijn ook de afmetingen, aantallen en positie van de stekken in overleg met de constructeur
bepaald.
In bijlage 18 is een uittrekstaat te zien van de verschillende materialen waar de module uit is
opgebouwd. Daarnaast is er ook een uittrekstaat gemaakt van het benodigde materieel tijdens de
productie en de montage van de modules. Hierin is alleen uitzonderlijk materieel dat,
dat bij de
productie en montage van de 3D industriële bouwmethode, extra
ra benodigd is ten opzichte van de
huidige 2D bouwmethode meegenomen. Overige standaard materieel, zoals een vrachtwagen met
oplegger voor bij de productie en een kraan bij de montage, is niet in de uittrekstaat meegenomen.
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In figuur 7.4 en 7.5 zijn twee fragmenten (niet leesbaar) uit het draaiboek weergegeven. Hierdoor
kan enige indruk verkregen worden hoe het draaiboek is opgebouwd. Zowel het productieproces als
het montageproces zijn in het draaiboek op dezelfde wijze opgebouwd. Allereerst wordt het totale
SADT schema van het desbetreffende proces
pr
weergegeven, zie figuur 7.4. Hierdoor wordt duidelijk
uit welke activiteiten zowel het productieproductie als het montageproces
ces bestaat. Vervolgens wordt er op
elke activiteit uit het totale SADT schema verder ingezoomd, zie figuur 7.5. Hierbij worden de
activiteiten duidelijk gemaakt aan de hand van visualisaties. Onder deze visualisatie wordt zowel de
benodigde materialen, materieel,
terieel, arbeid als aanvullende informatie weergegeven.
gegeven.

Figuur 7.4: Fragment uit het draaiboek bestaande uit een totale SADT schema.
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Figuur 7.5: Fragment uit het draaiboek bestaande uit een toelichting per activiteit uit het totale
SADT schema.
Maatafwijkingen
Bij het ontwerp is uitgegaan dat de cruciale onderdelen ten aanzien van de maatvastheid zoals de
verbindingen met zeer kleine (circa 1mm)
1
maatafwijkingen geproduceerd kunnen worden. Dit is
mogelijk want bijvoorbeeld tunnelelementen,
tunnelelementen welkee gebruikt en/of toegepast worden binnen
boortunnel processen, kunnen ook met maatafwijkingen
maat
van circa 0,5mm worden geproduceerd.
Zeer kleine maatafwijkingen kunnen worden behaald door onder andere stalen bekistingen toe te
passen en door een goede in- en uitgaande kwaliteitscontrole. (Gesprek
esprek met de Adjunct Stafdirecteur
van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten)
Daarnaast vormen de scharnieren en het kliksysteem één geheel (zie bijlage 18) waardoor deze ten
opzichte van elkaar minimale maatafwijkingen
maatafwijkingen kunnen hebben. Dit zorgt ervoor dat de wanden bij
het uitklappen haaks zijn ten opzichte van de vloer. De maatafwijkingen die ontstaan kunnen in de
scharnieren (in alle richtingen) worden opgevangen doordat er bij de verschillende onderdelen van
de scharnieren speling is opgenomen.
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8

Ontwerp
Om aan te kunnen tonen in welke mate de doelstelling is behaald, is er een kostenoverzicht gemaakt.
Hierin wordt de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode vergeleken met de huidige 2D
bouwmethode. De vergelijking
lijking is gemaakt op basis van de bouwtijd en de bouwkosten.
kostenoverzichten weergegeven.
In dit hoofdstuk worden allereerst in paragraaf 8.1 de verschillende kostenoverzichten
Gevolg door een toelichting op de kostenoverzichten
kos
in paragraaf 8.2. Tot slot worden de
verschillende
chillende kostenoverzichten in paragraaf 8.3 met elkaar vergeleken.

8.1

Kostenoverzichten
Er is zowel een kostenoverzicht gemaakt voor de huidige 2D bouwmethode als voor de ontwikkelde
3D industriële bouwmethode. De kostenoverzichten zijn gebaseerd op het referentiegebouw
referentiegebouw zie
paragraaf 1.8 ‘afbakening’. Bij de kostenoverzichten is onderscheid gemaakt tussen het toepassen
van zowel een torenkraan als een rupskraan. Dit is gedaan omdat met een torenkraan sneller
gebouwd kan worden dan met een rupskraan. Echter is
i een torenkraan duurder om te huren dan een
rupskraan. Hierdoor wordt duidelijk hoe de verhouding is tussen de bouwtijd en de bouwkosten van
een torenkraan en een rupskraan. In figuren 8.1 en 8.2 zijn de kostenoverzichten te zien op basis van
het toepassen
n van een torenkraan. De kostenoverzichten op basis van het toepassen van een
rupskraan zijn in figuur 8.3 en 8.4 te zien. Bij de gemaakte kostenoverzichten
ostenoverzichten zijn ook detail
kostenoverzichten gemaakt, zie bijlage 19.
19
Opbouw kostenoverzichten
De kostenoverzichten zijn in drie delen opgebouwd: bouwtijd op basis van kraangebonden
activiteiten, directe kosten en indirecte kosten. Dit is in de donker blauwe balken te zien en geeft het
totaal weer voor het gehele gebouwd (15 verdiepingen). De drie donker blauwe delen zijn allen
opgedeeld in subdelen, zie de licht blauwe balken. Deze zijn berekend per verdieping en worden bij
de totaal in de donker blauwe balken simpelweg vermenigvuldigd met 15 verdiepingen. Hieronder
worden de drie delen nader toegelicht.
toegelich
Bouwtijd op basis van kraangebonden activiteiten
In de kostenoverzichten wordt begonnen met het bepalen
bepalen van de totale bouwtijd. De kosten van de
manuren (op basis van de bouwtijd) worden later bij het deel ‘directe kosten’ berekend. De bouwtijd
bepaald onder andere hoelang de kranen
kranen gehuurd moeten worden. De bouwtijd bestaat uit de
tijdsduur van de kraangebonden activiteiten met daarbij een opslag voor de onwerkbare dagen. De
niet kraangebonden activiteiten zijn hier dus niet in meegenomen. Bij de rupskraan
raan is nog een extra
compensatie (in tijd en niet in geld) opgenomen omdat een rupskraan minder efficiënt werkt dan
een torenkraan. De kosten voor de extra manuren van de kraangebonden activiteiten zijn
opgenomen in de arbeidskosten bij het deel ‘directe kosten’.
Directe kosten
De directe kosten bestaan uit de kosten van materiaal, aanverwante zaken en arbeid (voor de
montage). De gebruikte eenheidsprijzen bij de arbeid zijn een totaal van zowel de kraangebonden
activiteiten als de niet kraangebonden activiteiten.
acti
Bij de rupskraan is vanwege de minder
efficiëntere werking van een rupskraan ten opzichte van een torenkraan een compensatie
opgenomen. Hierbij is de extra benodigde tijd (in manuren) uitgedrukt in extra kosten.
Indirecte kosten
De indirecte kosten
sten bestaan uit het huren van materieel en algemene bouwplaatskosten zoals de
stafbezetting en overige materiële zaken.
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Kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode op basis van torenkraan

Figuur 8.1: Kostenoverzicht
ostenoverzicht van de huidige 2D bouwmethode van het referentiegebouw op basis
van toepassing torenkraan.
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Kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode op basis van torenkraan

Figuur 8.2: Kostenoverzicht
ostenoverzicht van de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode van het
referentiegebouw op basis van toepassing
toepass torenkraan.
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Kostenoverzicht huidige 2D bouwmethode op basis van rupskraan

Figuur 8.3: Kostenoverzicht
ostenoverzicht van de huidige 2D bouwmethode van het referentiegebouw op basis van
toepassing rupskraan.
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Kostenoverzicht 3D industriële bouwmethode op basis van rupskraan

Figuur 8.4: Kostenoverzicht
ostenoverzicht van de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode van het
referentiegebouw op basis van toepassing rupskraan.

8.2

Toelichting kostenoverzichten
Hieronder
er worden enkele belangrijke uitgangspunten toegelicht die zijn gebruikt bij het opstellen van
de kostenoverzichten. De overige uitgangspunten zijn in de detail kostenoverzichten (bijlage 19)
1
terug te lezen.
Investeringskosten
In de kostenoverzichten zijn geen investeringskosten (investering in onder andere fabriek en
materieel) meegenomen. De investeringskosten zijn niet meegenomen omdat dit niet relevant is bij
de conceptfase. Wanneer het concept ontwerp nader uitgewerkt wordt tot het niveau dat deze
toepasbaar is in de praktijk dan zijn de investeringskosten wel relevant om mee te nemen.
Eenheidsprijzen
De gebruikte eenheidsprijzen in de kostenoverzichten zijn bepaald in overleg met het gastbedrijf. Er
is uitgegaan van een uurloon van €40-,. De kostenoverzichten zijn gebaseerd op de
hoofddraagconstructie conform
orm het referentiegebouw, zie paragraaf 1.8 ‘Afbakening’.
‘Afbakening De
plattegronden met daarin de positie en het aantal elementen is in bijlage 20 te zien.
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Bewerkingstijden
De bewerkingstijden bij de huidige 2D bouwmethode zijn gebaseerd op de tijdsmetingen van het
participerend observeren. De bewerkingstijden van de wanden zijn gebaseerd op zowel de
tijdsmeting van de wanden met een natte als een droge verbinding. Het aanaan en afpikken gaat bij
beide type elementen op dezelfde wijze en daarom is het gemiddelde genomen van beide
tijdsmetingen. Hierdoor zijn de metingen betrouwbaarder. Het hijsen is gebaseerd op een droge
verbinding omdat het hijsen van een wandelement met een natte
natte verbinding circa factor 6 langer is.
Dit komt omdat men bij het project van het participerend observeren op de gemeten momenten niet
efficiënt werkte. Het plaatsen gaat bij een natte verbinding anders dan bij een droge verbinding.
Daarom zijn de bewerkingstijden van het plaatsen gebaseerd op de tijdsmeting van een
wandelement met een natte
atte verbinding. Daarnaast is uitgegaan dat alle elementen rechtstreeks
vanaf de vrachtwagen worden gemonteerd en daarmee niet tijdelijk worden opgeslagen. De
bewerkingstijden bij de 3D industriële bouwmethode zijn geschat op basis van de opgedane kennis
bijij het participerend observeren.
De bewerkingstijden bij de 2D kostenoverzichten
kostenoverzicht zijn
ijn gebaseerd op wat bij het participerend
observeren is gemeten en zijn daarmee gebaseerd op de toepassing van een torenkraan. Bij het 2D
kostenoverzicht met een rupskraan is daarom rekening gehouden dat een rupskraan minder efficiënt
werkt dan een torenkraan. Dit komt onder andere omdat de kraanmachinist minder goed zicht heeft
h
op de hijslast. Daarnaast duurt het toppen van een rupskraan langer dan het inin en uitkatten van een
torenkraan. Om de inefficiëntie van een rupskraan in de bewerkingstijden mee te nemen is daarom
per verdieping een halve dag extra montagetijd gerekend. Dit is bepaald in overleg met de adjunct
stafdirecteur
tafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Specia Projecten
De onwerkbare dagen zijn gebaseerd op zone A tot en met windkracht 6. Dit komt neer op 204
onwerkbare en 161 werkbare dagen per jaar, zie bijlage 21.
2
Aanverwante zaken
Onder aanverwante
anverwante zaken behoren extra benodigdheden tijdens zowel de productie als de montage
zoals onder andere stekken,, schroefhulzen,
schroefhulzen vilten, schoren, et cetera.
Kranen
Het type kraan en de kosten voor zowel de torentoren als de rupskraan is bepaald in overleg met zowel
de projectcoördinator
nator projectbureau als de materieelspecialist projectbureau van Ballast Nedam
Materieel. Dee berekening van de kraankosten is in bijlage 22 te zien. Voor het monteren en
demonteren van de kranen is in totaal 1 dag (0,2 weken) extra huurtijd gerekend ten opzichte
op
van de
totale bouwtijd.

8.3

Vergelijkingen kostenoverzichten
De vier kostenoverzichten zijn met elkaar vergeleken,
vergeleken zie figuur 8.5 en 8.6. Geconcludeerd
econcludeerd is dat op
basis van de toepassing van een torenkraan de bouwtijd met de ontwikkelde 3D industriële
bouwmethode circa 43% (17,2 dagen) korter is ten opzichte van de huidige 2D bouwmethode. Dit
komt neer op circa 303m²
m² te monteren BVO per dag in plaats van 174m² BVO met de huidige 2D
bouwmethode. De bouwkosten zijn echter circa 23% hoger. Dee hogere bouwkosten komen
hoofdzakelijk voort uit de hogere productiekosten van de modules.

Figuur 8.5: Totaaloverzicht van de kostenoverzichten.
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Wanneer er een rupskraan wordt
toegepast dan wordt de bouwtijd met de
3D industriële
striële bouwmethode met circa
32% (17,2 dagen) gereduceerd ten
Figuur 8.6: Vergelijking bouwtijd en bouwkosten van de
opzichte van de huidige 2D bouwmethode. ontwikkelde 3D industriële bouwmethode ten opzichte
Dit komt neer op circa 188m²
m² te monteren van de huidige 2D bouwmethode.
BVO per dag in plaats van 129m² BVO met
de huidige 2D bouwmethode. Dee bouwkosten zijn echter circa 15% hoger. Ook hierbij komen de
hogere bouwkosten hoofdzakelijk voort uit de hogere productiekosten van de modules.
In de kostenoverzichten zijn geen opslagpercentages voor de winst, risico en algemene
bedrijfskosten meegenomen. Deze bedragen respectievelijk circa 2%, 1% en 5%.
5%. (gesprek met de
Adjunct Stafdirecteur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten) Doordat er met de
3D industriële bouwmethode minder kans is op fouten tijdens het montageproces,
montageproces kan het
opslagpercentage voor risico mogelijk worden verlaagd.. Wanneer dit met 0,1% wordt verlaagd
betekent dit op basis van de 3D industriële bouwmethode met een torenkraan een kostenbesparing
van minimaal €1800,-.. Daarnaast rekent elke tussenpartij in het totale proces een opslagpercentage
voor de winst, risico en de algemene bedrijfskosten. Wanneer zowel de productie, het transport als
de montage door één bedrijf wordt gedaan, zijn er minder tussenpartijen betrokken die elk deze
de
opslagpercentages doorrekenen. Hierdoor vallen de extra bouwkosten van 23%
2 % en 15%
1 mogelijk
lager uit.

8.4

Conclusie
In hoofdstuk 1 van dit afstudeerrapport zijn de problemen en de doelstelling van dit
afstudeeronderzoek
udeeronderzoek toegelicht. De doelstelling was als volgt:
‘Het ontwikkelen van een 3D industriële bouwmethode
bouwmethode binnen de utiliteitsbouw, waarbij
w
de
montagetijd (op de bouwplaats) met
me circa 50% wordt gereduceerd en
n waarbij de kosten van
de ontwikkelde 3D bouwmethode zo laag mogelijk zijn.’
Met het concept van de 3D industriële bouwmethode (zie draaiboek) kan de montagetijd op de
bouwplaats bij toepassing van een torenkraan met circa 43% (17,2 dagen) worden gereduceerd. Dit
ten opzichte van de 2D bouwmethode
bouwmeth
met een torenkraan. De kortere montagetijd resulteert alleen
in een kortere bouwtijd wanneer de overige bouwprocessen ook in hetzelfde bouwtempo
bouw
als de
ruwbouw mee kunnen gaan.
Wanneer er een rupskraan wordt toegepast dan kan de montagetijd met circa 32%
32 (17,2 dagen)
worden gereduceerd. Echter is de ontwikkelde 3D bouwmethode met een torenkraan circa 23%
2 en
met een rupskraan circa 15%
% duurder dan de huidige 2D bouwmethode. Deze extra kosten komen
voort uit de hogere productiekosten van de modules. De montagetijd
montagetijd reductie met de ontwikkelde
3D industriële bouwmethode
ouwmethode is daarmee maximaal 43%
43% in plaats van de gestelde 50%.
De extra bouwkosten van circa 23%
2 % kunnen mogelijk gecompenseerd worden door onder andere de
kortere renteperiode, eerdere huuropbrengsten en lagere faalkosten. De bouwkosten met de 3D
industriële bouwmethode zullen echter niet lager zijn dan met de huidige 2D bouwmethode. Door de
hogere bouwkosten zal de ontwikkelde 3D industriële bouwmethode hoofdzakelijk toepasbaar zijn
bij bouwprojecten waarbij de (kortere) bouwtijd belangrijker is dan de bouwkosten. Overigens is de
bouwtijd alleen korter als de overige bouwprocessen in hetzelfde bouwtempo mee kunnen gaan als
het ruwbouwproces. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan projecten
projecten waarbij een kortere overlast
door de bouwactiviteiten gewenst is en men bereid is hier extra voor te betalen.
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9

Eindconclusie en aanbevelingen
anbevelingen
De doelstelling (zie voorgaande paragraaf) is niet volledig behaald met het ontwikkelen van de 3D
industriële bouwmethode. Het doel was om de montagetijd (op de bouwplaats) met circa 50% te
reduceren. Echter kan met het concept van de 3D industriële bouwmethode
bouwmethode de montagetijd met
maximaal 43%
3% worden gereduceerd.
Hoe mogelijk het doel van 50% montagetijd reductie behaald kan worden en tevens hoe de
bouwkosten gereduceerd kunnen worden zal hieronder
er in de vorm van aanbevelingen worden
toegelicht.
Aanbevelingen
Het ontwerp van de 3D industriële bouwmethode is tot op concept niveau uitgewerkt. Dit betekent
dat het ontwerp
ntwerp verder uitgewerkt en geoptimaliseerd dient te worden alvorens deze
de daadwerkelijk
in de praktijk kan worden toegepast. Wat nog nader uitgewerkt/onderzocht dient te worden, wordt
toegelicht in de vorm van aanbevelingen.
De aanbevelingen voor de ontworpen
ontworpen 3D industriële bouwmethode zijn bepaald aan de hand van
een SWOT-analyse. Daarbij iss gekeken wat de sterke en zwakke
zwakke punten zijn van het ontwerp en
welke kansen en bedreigingen dit oplevert. In figuur 8.1 hieronder is een overzicht te zien van de
SWOT-analyse.

Figuur 8.1: Overzicht van de SWOT-analyse.
SWOT
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De zwaktes uit de SWOT-analyse
analyse vormen de aanbevelingen. Deze worden hieronder in dezelfde
volgordelijkheid als in figuur 8.1 nader toegelicht.
W1: De bouwkosten zijn circa 15
1 tot 23%
% duurder dan met de huidige 2D bouwmethode.
Onderzocht dient te worden hoe de extra bouwkosten zich verhouden tot de economische
voordelen zoals minder rente,
rente eerder huurinkomsten en lagere faalkosten et cetera.
W2: Het ontwerp is tot op concept niveau ontworpen en dient nader uitgewerkt te worden tot op
het niveau dat het ontwerp toepasbaar is in de praktijk.
W3: Door de seriematigheid kunnen de bouwkosten
kosten worden gedrukt. Onderzocht zou kunnen
worden of het ontwerp dusdanig aangepast kan worden dat ook gebouwen met een lagere
repetitie met de ontwikkelde bouwmethode gebouwd kunnen worden en wat dit betekent
voor de bouwkosten.
W4: Bij het ontwerpen is uitgegaan van een referentiegebouw met een rechthoekige
gebouwvorm.
m. Om te zorgen dat het ontwerp nog meer generiek toepasbaar is kan
onderzocht worden of het ontwerp dusdanig aangepast kan worden dat ook gebouwen met
een niet rechthoekige gebouwvorm gebouwd kunnen worden.
W5: Het productieproces van de modules is niet nader
nader onderzocht. De gebruikte parameters voor
de kostenoverzichten zijn in overleg met het gastbedrijf gebaseerd op de productie van de
huidige 2D prefab betonelementen. Dit is omdat het productieproces
proces van de modules vrijwel
hetzelfde is als bij 2D elementen.
elementen. Het enige wat extra gedaan dient te worden is de losse 2D
elementen in de fabriek aan elkaar monteren tot een module.
Onderzocht dient te worden of de gebruikte parameters hetzelfde zijn. Daarnaast dient ook
onderzocht te worden wat de maattoleranties
maattoleranties en maatafwijkingen zijn. Evenals hoe de
modules het beste binnen de gestelde maattoleranties geproduceerd kunnen worden.
W6: Bij het ontwerp is alleen het ruwbouwproces (casco) aanschouwd.
aanschouwd. Onderzocht
Onderzo
dient te
worden of de andere bouwprocessen
bouwproces
(zoals het afbouwproces) in hetzelfde bouwtempo mee
kunnen gaan als het ruwbouwproces. Daarnaast kan onderzocht worden of het mogelijk is
om een deel van het afbouwproces in de module mee te nemen. Te denken aan bijvoorbeeld
een sandwich gevelelement of binnenafwerking.
W7: Vanwege de statische sterkte
sterk e bestaan de knooppunten uit natte verbindingen. Om te zorgen
dat de modules gedemonteerd en vervolgens weer hergebruikt kunnen worden kan er een
droge verbinding ontwikkeld te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een ‘plug & play’
verbinding. Door het toepassen van een ‘plug & play’ verbinding kan de montagetijd verder
worden gereduceerd waardoor mogelijk het doel van 50% montagetijd reductie wordt
wo
behaald.
haald. Daarnaast kan hierdoor worden bespaard op de montagekosten en mogelijk ook op
de totale bouwkosten.
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