Eindhoven University of Technology

MASTER
Reductie van de bouwtijd met een 3D industriële bouwmethode bij utiliteitsbouw

Rooswinkel, J.J.
Award date:
2014

Link to publication

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

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

Draaiboek
& montage’
‘
‘Productie














Auteur

:

ing. J.J. (Jochem) Rooswinkel,
0760714 / s109457

Instituut
Faculteit
Specialisatie

:
:
:

Technische Universiteit Eindhoven
Architecture, Building and Planning
Construction Technology

Vak
Vakcode
Kwalificatie

:
:
:

Afstudeerproject Construction Technology
7RR37
Afstudeerrapport

Plaats & datum :

Duiven, 10-10-2014
1

Reductie van de montagetijd met een 3D industriële
bouwmethode
uwmethode bij utiliteitsbouw
Afstudeerrapport

Colofon

Afstudeercommissie TU/e
1e begeleider: dr. ir. E.W. (Eric) Vastert
2e begeleider: ing. C.M. (Cor) de Bruijn
Voorzitter:
prof. dr. ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg
Gastbedrijf

Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten
Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein
Bedrijfsbegeleider

Ing. W.H. (Willem) van Dijk (Adjunct stafdirecteur, Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Projecten, Nieuwegein)

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

Eindrapport
Onderzoeksrapport
Draaiboek

2

22

J.J.
J.J.
Rooswinkel
J.J.Rooswinkel
Rooswinkel

Voorwoord
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masteropleiding ‘Architecture,
Architecture, Building and Planning’ met als specialisatie ‘Construction Technology
Technolo
(Uitvoeringstechniek)’ aan de Technische Universiteit Eindhoven af.
In het draaiboek wordt zowel het productieproces als het montageproces van de 3D industriële
bouwmethode toegelicht. Aan de hand de totale SADT schema’s van beide processen wordt per
activiteit
ctiviteit een beschrijving gegeven van de uit te voeren activiteiten, de benodigde materialen,
materieel en arbeid en wordt aanvullende informatie gegeven.
Gedurende het afstuderen zijn verschillende mensen betrokken geraakt bij mijn afstuderen en is
mede daardoor het resultaat geworden als het afstudeerrapport wat nu voor u ligt. Ik wil alle
personen die betrokken zijn geweest bij mijn afstuderen daarom ook bedanken voor hun bijdrage
aan mijn afstuderen.
Om te beginnen is mijn dank groot dat mijn afstudeeronderzoek plaats mocht vinden bij Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten. Dank aan Willem van Dijk voor deze mogelijkheid
en voor zijn begeleiding.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de begeleidende docenten, Eric Vastert en Cor de Bruijn, voor hun
begeleiding gedurende het afstudeertraject.
Als laatste wil ik Eric Tukker, John Bossong en ook alle overige betrokken personen van zowel Ballast
Nedam als externe bedrijven bedanken die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van dit
afstudeerrapport.
Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van dit afstudeerrapport.
Duiven, 10 oktober 2014.
Jochem Rooswinkel

Onderzoeksrapport
Draaiboek
Draaiboek

2

3
2

J.J.
J.J. Rooswinkel
Rooswinkel
J.J. Rooswinkel

Inhoudsopgave
Productieproces
Inleiding… ................................................................
................................................................................................
................................................ 5
Totale SADT productieproces 3D industriële bouwmethode ................................................................
................................. 6
1 – Produceren wanden, vloer- en kolomelement ................................................................
................................................. 8
2 – Samenvoegen elementen tot één module ................................................................
...................................................... 10
3 – Aanbrengen pin ...............................................................................................................................
................................
............................... 14
4 – Aanbrengen moduulklemmen................................................................................................
......................................... 16
5 – Aanbrengen stekken ................................................................................................
................................
........................................................ 20
6 – Laden vrachtwagen ................................................................................................
................................
......................................................... 22
Montageproces
Inleiding… ................................................................
................................................................................................
.............................................. 24
Totale SADT montageproces 3D industriële bouwmethode................................................................
................................. 25
1 – Aanvoeren module ................................................................................................
................................
.......................................................... 27
2 – Voorbereiden werkplek (deel 1)................................................................................................
...................................... 29
3 – Hijsklaar maken module ................................................................................................
................................
.................................................. 35
4 – Aanpikken module ................................................................................................
................................
........................................................... 39
5 – Hijsen module ................................................................................................................................
................................
.................................. 41
6 – Uitklappen module ................................................................................................
................................
.......................................................... 43
7 – Voorbereiden werkplek (deel 2)................................................................................................
...................................... 45
8 – Plaatsen module ..............................................................................................................................
................................
.............................. 47
9 – Fixeren module ................................................................................................................................
................................
................................ 53

Onderzoeksrapport
Draaiboek
Draaiboek

2

4
3

J.J.
J.J. Rooswinkel
Rooswinkel
J.J. Rooswinkel

Inleiding
In de hierna volgende pagina’s wordt allereerst het productieproces van de modules omgeschreven
gevolgd door het montageproces. Hierdoor wordt duidelijke uit welke activiteiten het
productieproces bestaat. Evenals de benodigde materialen, materieel, arbeid en aanvullende
informatie. Allereerst wordt een SADT schema van het gehele productieproces weergegeven.
weergegeven
Vervolgens wordt er op elke activiteit uit het SADT schema verder ingezoomd.. De activiteiten worden
duidelijk gemaakt aan de hand van visualisaties met daarbij de benodigde materialen, materieel,
arbeid en aanvullende informatie.
Het productieproces is niet onderzocht omdat dit een afstudeeropdracht op zich zou kunnen zijn. Het
is daardoor mogelijk dat bepaalde productieprocessen in werkelijkheid efficiënter kunnen verlopen.
Daarmee is het draaiboek grotendeels gebaseerd op eigen kennis. Het ontwerp is besproken met een
constructeur
teur (H.J. Bossong, constructie coördinator bij Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale
Projecten). Uit dit gesprek is gebleken 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.
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1 - Produceren wanden-, vloer- en kolomelement
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1 - Produceren wanden-, vloer- en kolomelement

1) De elementen komen incl. o.a. de scharnieren, kliksystemen
en compriband uit de productie.

Benodigdheden
Materiaal
- Bekistingsmateriaal
- Wapening
- Beton
- 4 Verbindingen wand
- 1 Verbinding kolom

- 4 Verbindingen vloer (tpv wand)
- 1 Verbinding vloer (tpv kolom)
- Schroefhulzen
- Afstandhouders
- Gaines

- Compriband

Materieel

Informatie

- Stalen bekistingen
- Nijptang
- Kubel
- Bovenloopkraan
- Vlakspaan

- Bij de productie dienen de maatafwijkingen in alle
richtingen binnen de gestelde maattolleranties te zijn.
Dit kan worden behaald door de toepassing van stalen
bekistingen en een goede in- en uitgaande controle.

Arbeid
- N.t.b.
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2 - Samenvoegen elementen tot één module
2.1 Plaatsen wandelementen
op transportframe

2.2 Plaatsen kolomelement
op transportframe

2.3 Plaatsen vloerelement
op transportframe

Elementen tegen
stelschoenen op
transportframe plaatsen

Samenvoegen
elementen tot één
module
2
1 bovenloopkraan
1 transportframe

Tegen stelschoenen aan

Plaatsen
wandelementen op
transportframe 4.1
2.1

Tegen stelschoenen aan

Plaatsen
vloerelement op
transportframe 2.3

1 bovenloopkraan
1 transportframe
Tegen stelschoenen aan

1 bovenloopkraan
1 transportframe

Plaatsen
kolomelement op
transportframe 2.2
1 bovenloopkraan
1 transportframe
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2 - Samenvoegen elementen tot één module
2.1 Plaatsen wandelementen
op transportframe

2.2 Plaatsen kolomelement
op transportframe

2.3 Plaatsen vloerelement
op transportframe

1) Beide wanden en kolom (conform visualisaties) op het transportframe plaatsen tegen de lage stelschoenen (zie
pijltjes) aan.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Bovenloopkraan
- 1 Transportframe (met rollagers/teflon)

- Wanden en kolom tegen lage stelschoenen aan
plaatsen.
- In totaal 3 lage stelschoenen per wand en kolom.

Arbeid
- N.t.b.
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2 - Samenvoegen elementen tot één module
2.1 Plaatsen wandelementen
op transportframe

2.2 Plaatsen kolomelement
op transportframe

2.3 Plaatsen vloerelement
op transportframe

A
A

1) Vloerelement op het transportframe plaatsen tegen de hoge stelschoenen (zie pijltjes) aan. Bij de aansluitingen
van de verschillende onderdelen van de scharnieren (zie pijltjes A) is speling opgenomen zodat hier de maatafwijkingen van in alle richtingen opgenomen kunnen worden.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Bovenloopkraan
- 1 Transportframe (met rollagers/teflon)

- Vloerelement tegen hoge stelschoenen aan
plaatsen.
- In totaal 4 hoge stelschoenen.

Arbeid
- N.t.b.
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3 - Aanbrengen pin

Hierdoor worden
beide scharnier delen
aan elkaar bevestigd.

5 pinnen

Aanbrengen pin

5

hamer
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3 - Aanbrengen pin

1) Wanden-, kolom- en vloerelement aan elkaar
verbinden door de pinnen in de scharnieren aan
te brengen. De pin dient goed ingevet te zijn. Bij
de aansluitingen van de verschillende
onderdelen van de scharnieren (zie pijltjes A) is
speling opgenomen in alle richtingen zodat hier
de maatafwijkingen opgenomen kunnen
worden.

A

A

Benodigdheden
Materiaal
- 5 Pinnen

Materieel

Informatie

- Hamer

- In totaal zijn er 5 scharnieren (4 t.p.v. de wanden en
1 t.p.v. de kolom) waar een pin in aangebracht dient te
worden.

Arbeid
- N.t.b.
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4 - Aanbrengen moduulklemmen
4.2 Vastdraaien bouten

4.1 Boren gaten

In vloerelement

4 bouten

Aanbrengen
moduulklemmen4
boormachine
accuschroefboormachine
1 transportframe
Bouten goed vastdraaien
ter voorkoming van
lostrillen tijdens transport

In vloerelement

Boren gaten

4 bouten

4.1

boormachine
1 transportframe

Onderzoeksrapport
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bouten 4.2
Accuschroefboormachine
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4 - Aanbrengen moduulklemmen
4.1 Boren gaten

4.2 Vastdraaien bouten

Stap 1

Stap 2

1) T.p.v. de hoge stelschoenen (aan de lange zijde van het vloerelement) gaten boren waar de bout in wordt
gedraaid.
2) Bouten vastdraaien.

Benodigdheden
Materiaal
- 4 Bouten

Materieel
Boren gaten:
- Boormachine
- 1 Transportframe (met
rollagers/teflon)

Informatie
- De gaten dienen in de vloer geboord te worden.
- Bouten goed vastdraaien ter voorkoming van los
trillen tijdens transport.
- In totaal dienen er 4 moduulklemmen (2 hoge stelschoenen en 2 inklapbare moduulklemmen)
aangebracht te worden.

Vastdraaien bouten:
- Accuschroefboormachine

Arbeid
N.t.b.
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4 - Aanbrengen moduulklemmen
4.1 Boren gaten

4.2 Vastdraaien bouten

Stap 1

Stap 2

1) De inklapbare moduulklemmen (aan de lange zijde
van het vloerelement) vert. uitklapen.
2) Gaten boren waar de bout in wordt gedraaid.
3) Bouten vastdraaien.
Stap 3

Benodigdheden
Materiaal
- 4 Bouten

Materieel
Boren gaten:
- Boormachine
- 1 Transportframe (met
rollagers/teflon)

Informatie
- De gaten dienen in de vloer geboord te worden.
- Bouten goed vastdraaien ter voorkoming van los
trillen tijdens transport.
- In totaal dienen er 4 moduulklemmen (2 hoge stelschoenen en 2 inklapbare) aangebracht te worden.

Vastdraaien bouten:
- Accuschroefboormachine

Arbeid
N.t.b.
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5 - Aanbrengen stekken
5.1 Vastdraaien
stekken

5.2 Vastlassen
stekken

In wandelement

8Ø20 stekken
6Ø16 stekken

Aanbrengen
stekken

7

lasapparaat

In schroefhulzen

8Ø20 stekken
6Ø16 stekken

Vastdraaien
stekken 7.1

Ter voorkoming van
lostrillen stekken
tijdens transport
(kort aantikken)

Vastlassen
stekken

7.2

lasapparaat

Onderzoeksrapport
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5 - Aanbrengen stekken
5.1 Vastdraaien stekken

5.2 Vastlassen stekken

Stap 1

1) Stekken in de schroefhulzen van beide
wandelementen draaien.
2) Stekken aan schroefhulzen vastlassen (paar laspunten aanbrengen). Dit ter voorkoming van lostrillen
stekken tijdens transport over de weg.

Stap 2

Benodigdheden
Materiaal
- 8Ø20 stekken
- 6Ø16 stekken

Materieel

Informatie

Vastlassen stekken:
- Lasapparaat

- Het vastlassen (paar laspunten aanbrengen) is ter
voorkoming van lostrillen stekken tijdens transport
over de weg.

Arbeid
- N.t.b.
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6 - Laden vrachtwagen

Module incl.
transportframe op
vrachtwagen laden

Laden
vrachtwagen

1 module

6

1 bovenloopkraan/kraan
1 vrachtwagen
1 transportframe
Spanbanden

Onderzoeksrapport
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6 - Laden vrachtwagen

Stap 1

Stap 2

1) Module incl. onderliggend transportframe op oplegger plaatsen.
2) Spanbanden om transportframe aanbrengen.

Benodigdheden
Materiaal
- 1 Module

Materieel
- 1 Bovenloopkraan
- 1 Vrachtwagen
- 1 Transportframe (met rollagers/teflon)
- Spanbanden

Informatie
- N.v.t.

Arbeid
- N.t.b.
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Inleiding
In de hierna volgende pagina’s wordt het montageproces van de 3D industriële bouwmethode
omgeschreven. Hierdoor wordt duidelijke uit welke activiteiten het montageproces bestaat. Evenals
de benodigde materialen, materieel, arbeid en aanvullende informatie. Allereerst wordt een SADT
schema van het gehele montageproces weergegeven. Vervolgens wordt er op elke activiteit uit het
SADT schema ingezoomd. De activiteiten worden duidelijk gemaakt aan de hand van visualisaties
met daarbij de benodigde materialen, materieel,
materieel, arbeid en aanvullende informatie.
Het montageproces in dit draaiboek is grotendeels gebaseerd op eigen kennis. Het ontwerp is
besproken met een constructeur (H.J. Bossong, constructie coördinator bij Ballast Nedam Bouw &
Ontwikkeling Speciale Projecten)
jecten). Uit dit gesprek is gebleken dat het ontwerp constructief
onstructief realistisch
is. Ook zijn de afmetingen van de constructie onderdelen met bijbehorende wapeningshoeveelheden
wapening
bepaald. Tevens zijn ook de afmetingen, aantallen en positie van de stekken in overleg met de
constructeur bepaald.
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Totale SADT montageproces 3D industriële bouwmethode
Monteren module

- Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.
- Werkplek = de vloer waar de
module op wordt geplaatst.

Module in transportframe
aanvoeren

Aanvoeren
module

1 module

compriband
verfspuitbus
4 stelschoenen
8 bouten
4 stekken

1

1 vrachtwagenchauffeur
1 vrachtwagen
1 transportframe met
rollagers/teflon
Op de vloer tbv
wegvloeien mortel
min 7,2m
compriband

Aanbrengen
compriband

14Ø20 stekken

Hijsen module

Voorbereiden
werkplek (deel 1) 2

1 kraanmachinst
1 hijskraan
1 evenaar
4 hijskabels

3 van montageploeg
2 maatvoerders
2 messen
1 theodoliet
2 potloden
2 boormachines
2 accuschroefboormachines
2 hamers

Aanpikken
module

Hijsklaar maken
module
3

4

8 bouten

2 maatvoerders
1 theodoliet
2 potloden

2 aanpikkers
2 accuschroefboormachines
2 ladders

Tpv de wanden op de vloer
waar module op komt te staan

In de schroefhulzen aan de
zijkant van de vloer

Aanbrengen
stelschoenen 2.3

14Ø20 stekken

2 van montageploeg
2 boormachines
2 accuschroefboormachines
2 hamers
2 stelschoenen diepterichting
2 stelschoenen langsrichting
4Ø25 stekken

cement
water

In de schroefhulzen aan de
bovenkant van de vloer

Indraaien hijsogen

3.3

1 van montageploeg

7.1

3 van montageploeg

3.2

2 aanpikkers
2 ladders

Aanbrengen
kolomstekken2.4

Draaiboek
Onderzoeksrapport

Aanbrengen
vloerstekken

Aanbrengen
stelplaatjes

5 stelplaatjes

Aanbrengen
mortel

3 van montageploeg
1 kraanmachinist
3 hamers

7.2

2

Verwijderen
stelschoenen

8.1

26

cement
water

Afwerken
module

Laatste stuk van de gaines
afsmeren waardoor deze
een egaal oppervlak
vormen met de rest van de
wanden/kolommen

Aangieten gaines

9.1

Zowel de sparingen van
de stekken als van het
kliksysteem

8.3

De uitgevloeide mortel aan
de onderkant van wanden/
kolom netjes afsmeren

krimpvrije
mortel

J.J. Rooswinkel

3 van montageploeg
1 betonmolen
2 gieters
3 emmers
3 troffels

1 van montageploeg
1 betonmolen
1 gieter

1 van montageploeg
1 accuschroefboormachine

3 van montageploeg
1 betonmolen
2 kruiwagens
2 troffels
1 mes

2 aanpikkers
4 hijsogen
1 ladder

8.2

2 montageploeg
1 kraanmachinst
1 hijskraan
2 ladders

Module tegen stelschoenen
plaatsen en met houten lat in
vert. voeg beschadiging aan
beide modules voorkomen.

Plaatsen module

9

3 van montageploeg
1 betonmolen
2 kruiwagens
2 troffels
1 mes

Afpikken
module

Op de vloer waar de
module wordt geplaatst
tpv de wanden en kolom

8

Fixeren
module

Water
cement

Voorbereiden
werkplek (deel 2) 7

Op de vloer waar de
module wordt geplaatst
tpv de wanden en kolom

Verwijderen
moduulklemmen 3.1

Uitzetten
maatvoering 2.2

Plaatsen module

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.

3 van montageploeg
1 kraanmachinst
3 hamers
1 hijskraan
2 ladders
1 accuschroefboormachine
3 pannenstrijkers

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.

-Bij beide wanden zowel de
hoogte-, diepte- als de
langsrichting uitzetten.
-Bij de kolom alleen de
hoogterichting uitzetten.
verfspuitbus

6

krimpvrije
mortel

2 aanpikkers
1 kraanmachinist
2 stekken

cement
water
4 stelplaatjes

2 van montageploeg
2 messen

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.

Uitklappen
module

2 aanpikkers
1 kraanmachinist
1 hijskraan
1 evenaar
4 hijskabels

2 aanpikkers
2 accuschroefboormachines
2 ladders
4 hijsogen

2.1

5

cement
water

Aangieten
sparingen

cement
water

Afwerken gaines

9.3

3 van montageploeg
1 betonmolen
3 emmers
3 troffels

9.2

2 van montageploeg
1 betonmolen
2 gieters

8.4

3 van montageploeg
3 pannenstrijkers
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1 - Aanvoeren module

Module in transportframe
aanvoeren

Aanvoeren
module

1 module

1

1 vrachtwagenchauffeur
1 vrachtwagen
1 transportframe met
rollagers/teflon

Onderzoeksrapport
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1 - Aanvoeren module

1) Module (incl. transportframe) per vrachtwagen naar de bouwplaats vervoeren.

Benodigdheden
Materiaal
- 1 Module

Materieel

Informatie

- 1 Vrachtwagen
- 1 Transportframe (met rollagers/teflon)

- N.v.t.

Arbeid
- 1 Vrachtwagenchauffeur
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2 - Voorbereiden werkplek (deel 1)
2.1 Aanbrengen
compriband

2.2 Uitzetten
maatvoering

2.3 Aanbrengen
stelschoenen

2.4 Aanbrengen
kolomstekken

- Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.
- Werkplek = de vloer waar de
module op wordt geplaatst.
compriband
verfspuitbus
4 stelschoenen
8 bouten
4 stekken

3 van montageploeg
2 maatvoerders
2 messen
1 theodoliet
2 potloden
2 boormachines
2 accuschroefboormachines
2 hamers

Op de vloer tbv
wegvloeien mortel
min 7,2m
compriband

Aanbrengen
compriband

Voorbereiden
werkplek (deel 1) 2

2.1

2 van montageploeg
2 messen
-Bij beide wanden zowel de
hoogte-, diepte- als de
langsrichting uitzetten.
-Bij de kolom alleen de
hoogterichting uitzetten.

verfspuitbus

Uitzetten
maatvoering 2.2
2 maatvoerders
1 theodoliet
2 potloden
Tpv de wanden op de vloer
waar module op komt te staan

2 stelschoenen diepterichting
2 stelschoenen langsrichting
8 bouten

Aanbrengen
stelschoenen 2.3
2 van montageploeg
2 boormachines
2 accuschroefboormachines
2 hamers

4Ø25 stekken

Aanbrengen
kolomstekken 2.4
1 van montageploeg
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2 - Voorbereiden werkplek (deel 1)
2.1 Aanbrengen
compriband

2.2 Uitzetten
maatvoering

2.3 Aanbrengen
stelschoenen

2.4 Aanbrengen
kolomstekken

- Compriband op de vloerrand van het gebouw aanbrengen ter voorkoming van wegvloeien mortel over de vloerrand heen.

Benodigdheden
Materiaal
- Min. 7,2m compriband

Materieel

Informatie

- 2 messen

- Compriband op de vloerrand aanbrengen.
- Het compriband dient aansluitend aan elkaar
aangebracht te worden ter voorkoming van
wegvloeien beton over de vloerrand heen.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 2 van montageploeg
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2 - Voorbereiden werkplek (deel 1)
2.1 Aanbrengen
compriband

2.2 Uitzetten
maatvoering

2.3 Aanbrengen
stelschoenen

2.4 Aanbrengen
kolomstekken

Stap 1
1) Maatvoering t.p.v. de
wandelementen uitzetten voor
zowel de hoogte-, diepte- als de
hoogterichting. In de cirkels dient
de hoogtemaat genoteerd te
worden voor de hoeveelheid aan
te brengen stelplaatjes.
2) Maatvoering t.p.v. de
kolomelementen uitzetten voor
alleen de hoogterichting.

Stap 2

Benodigdheden
Materiaal
- Verfspuitbus

Materieel

Informatie

- 1 Theodoliet
- 2 Potloden

- Bij de wanden zowel de hoogte-, diepte- als de
langsrichting uitzetten.
- Bij de kolom alleen de hoogterichting uitzetten.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 2 Maatvoerders
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2 - Voorbereiden werkplek (deel 1)
2.1 Aanbrengen
compriband

2.2 Uitzetten
maatvoering

2.3 Aanbrengen
stelschoenen

Stap 1

2.4 Aanbrengen
kolomstekken

Stap 2

1) Stelschoenen diepterichting evenwijdig aan de uitgezette maatvoering t.p.v. de lange zijde van de
wandelementen op de vloer vastbouten. 
2) Stelschoenen langsrichting evenwijdig aan de uitgezette maatvoering t.p.v. de kopse kanten van de
wandelementen op de vloer vastbouten.

Benodigdheden
Materiaal
- 8 Bouten

Materieel

Informatie
- De stelschoenen dienen bij beide wanden
aangebracht te worden.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

- 2 Boormachines
- 2 Hamers
- 2 Accuschroefboormachines
- 2 Stelschoenen diepterichting
- 2 Stelschoenen langsrichting
Arbeid
- 2 van montageploeg
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2 - Voorbereiden werkplek (deel 1)
2.1 Aanbrengen
compriband

2.2 Uitzetten
maatvoering

2.3 Aanbrengen
stelschoenen

2.4 Aanbrengen
kolomstekken

1) Stekken in de gaines van de vloer laten zakken en in de schroefhulzen van de kolom vastdraaien.

Benodigdheden
Materiaal
- 4Ø25 stekken

Materieel

Informatie

- N.v.t.

- In totaal 4Ø25 stekken aanbrengen.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 1 van montageploeg
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3 - Hijsklaar maken module
3.1 Verwijderen
moduulklemmen

3.2 Aanbrengen
vloerstekken

3.3 Indraaien
hijsogen

Hijsklaar maken
module
3

14Ø20 stekken

2 aanpikkers
2 accuschroefboormachines
2 ladders
4 hijsogen

Verwijderen
moduulklemmen 3.1
2 aanpikkers
2 accuschroefboormachines
2 ladders
In de schroefhulzen aan de
zijkant van de vloer

Aanbrengen
vloerstekken

14Ø20 stekken

3.2

2 aanpikkers
2 ladders
In de schroefhulzen aan de
bovenkant van de vloer

Indraaien hijsogen

3.3

2 aanpikkers
4 hijsogen
1 ladder
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3 - Hijsklaar maken module
3.1 Verwijderen
moduulklemmen

3.2 Aanbrengen
vloerstekken

3.3 Indraaien
hijsogen

1) Bouten uit de moduulklemmen (zowel de hoge stelschoenen als de inklapbare) draaien.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 2 Accuschroefboormachines
- 2 Ladders

- In totaal dienen er 4 moduulklemmen (2 hoge stelschoenen en 2 inklapbare moduulklemmen)
losgemaakt te worden.

Arbeid
- 2 aanpikkers
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3 - Hijsklaar maken module
3.1 Verwijderen
moduulklemmen

3.2 Aanbrengen
vloerstekken

3.3 Indraaien
hijsogen

Stap 2
Stap 1
1) Stekken in de schroefhulzen aan de zijkant (lange zijde) van het vloerelement draaien.
2) Hijsogen in de schroefhulzen aan de bovenkant van het vloerelement draaien.

Benodigdheden
Materiaal
- 14Ø20 stekken

Materieel
Aanbrengen vloerstekken:
- 2 ladders

Informatie
- In totaal 14Ø20 stekken aan de zijkant (lange zijde)
van vloerelement draaien.
- In totaal 4 hijsogen aan de bovenkant van het
vloerelement draaien.

Indraaien hijsogen:
- 4 hijsogen
- 1 ladder

Arbeid
- 2 aanpikkers
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4 - Aanpikken module

14 stekken

Aanpikken
module

4

2 aanpikkers
1 kraanmachinist
1 hijskraan
1 evenaar
4 hijskabels
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4 - Aanpikken module

1) Hijskabels aan de hijsogen vast haken.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Hijskraan
- 1 Evenaar
- 4 Hijskabels

- In totaal 4 hijskabels aan 4 hijsogen vast haken.

Arbeid
- 2 Aanpikkers
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5 - Hijsen module

Hijsen module

5

1 kraanmachinst
1 hijskraan
1 evenaar
4 hijskabels
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5 - Hijsen module

1) Module hijsen tot de module net los is van
het transportframe. De rollagers/teflon op het
transportframe voorkomen beschadiging aan
de onderkant van de module.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Hijskraan
- 1 Evenaar
- 4 Hijskabels

- Module hijsen tot de module net los is van het transportframe. De rollagers/teflon op het transportframe
voorkomen beschadiging aan de onderkant van de
module.

Arbeid
- 1 Kraanmachinst
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6 - Uitklappen module

Uitklappen
module

6

2 aanpikkers
1 kraanmachinist
2 stekken
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6 - Uitklappen module

1) Stekken in gaines steken en de wanden kolom naar je toe trekken tot het kliksysteem vast klikt.
2) Controleren of het kliksysteem goed vast is geklikt. Wanneer de wanden en kolom terug geduwd worden naar
de begin positie en dit niet mogelijk is, dan zijn de kliksystemen goed vast geklikt.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 2 Stekken

- Kliksysteem zit vast geklikt als de wanden en kolom
niet terug geduwd kunnen worden in de begin postie.
- Werknemers dienen onder de module weg te blijven.

Arbeid
- 2 Aanpikkers
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7 - Voorbereiden werkplek (deel 2)
6.2 Aanbrengen
stelplaatjes

6.3 Aanbrengen
mortel

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.

cement
water
4 stelplaatjes

Voorbereiden
werkplek (deel 2) 7
3 van montageploeg
1 betonmolen
2 kruiwagens
2 troffels
1 mes

Op de vloer waar de
module wordt geplaatst
tpv de wanden en kolom
5 stelplaatjes

Aanbrengen
stelplaatjes

7.1

3 van montageploeg
Op de vloer waar de
module wordt geplaatst
tpv de wanden en kolom
cement
water

Aanbrengen
mortel

7.2

3 van montageploeg
1 betonmolen
2 kruiwagens
2 troffels
1 mes
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7 - Voorbereiden werkplek (deel 2)
6.2 Aanbrengen
stelplaatjes

6.3 Aanbrengen
mortel

Stap 1

Stap 2

1) Stelplaatjes aanbrengen bij beide wandelementen en kolomelement volgens de uitgezette maatvoering voor
de hoogterichting.
2) Mortel aanbrengen op de plek waar beide wandelementen en kolomelement komen te staan.

Benodigdheden
Materiaal
Aanbrengens stelplaatjes:
- 5 Stelplaatjes

Aanbrengen mortel:
- Cement
- Water

Materieel

Informatie
- Aantal stelplaatjes conform de uitgezette
maatvoering voor de hoogterichting.
- In totaal 5 aan te brengen stelplaatjes (2 bij beide
wanden en 1 bij kolom).
- Mortel aanbrengen op plek van beide wandelementen en kolomelement.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te dragen.

Aanbrengen mortel:
- 1 Betonmolen
- 2 Kruiwagens
- 2 Troffels
- 1 Mess
Arbeid
- 3 van montageploeg
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8 - Plaatsen module
8.1 Plaatsen
module

8.2 Afpikken
module

8.3 Verwijderen
stelschoenen

8.4 Afwerken
module

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.
krimpvrije
mortel

Plaatsen module

8

3 van montageploeg
1 kraanmachinst
5 hamers
1 hijskraan
2 ladders
1 accuschroefboormachine
3 pannenstrijkers

Afpikken
module
2 montageploeg
1 kraanmachinst
1 hijskraan
2 ladders

Module tegen beide
stelschoenen plaatsen.

Verwijderen
stelschoenen

Plaatsen module

8.1

8.3

1 van montageploeg
1 accuschroefboormachine

3 van montageploeg
1 kraanmachinist
3 hamers

De uitgevloeide mortel aan
de onderkant van wanden/
kolom netjes afsmeren

krimpvrije
mortel
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Afwerken
module

8.4

3 van montageploeg
3 pannenstrijkers
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8 - Plaatsen module
8.1 Plaatsen
module

8.2 Afpikken
module

8.3 Verwijderen
stelschoenen

8.4 Afwerken
module

1) Module over de stekken tot op werkvloer laten zakken tegen de stelschoenen aan. De lengtes van de stekken
zijn oplopend zodat men de gaines eenvoudig over de stekken kan laten zakken.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 3 Hamers

- Module tegen stelschoenen plaatsen.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 3 van montageploeg
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8 - Plaatsen module
8.1 Plaatsen
module

8.2 Afpikken
module

8.3 Verwijderen
stelschoenen

8.4 Afwerken
module

Stap 1

1) Hijskabels los haken.
2) Hijsogen losdraaien.

Stap 2

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Hijskraan
- 2 Ladders

- In totaal 4 los te maken hijskabels en hijsogen.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
-2 van montageploeg
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8 - Plaatsen module
8.1 Plaatsen
module

8.2 Afpikken
module

Stap 1

8.3 Verwijderen
stelschoenen

8.4 Afwerken
module

Stap 2

1) Stelschoen diepterichting losdraaien.
2) Stelschoen langsrichting losdraaien.

Benodigdheden
Materiaal
- N.v.t.

Materieel

Informatie

- 1 Accuschroefboormachine

- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 1 van montageploeg
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8 - Plaatsen module
8.1 Plaatsen
module

8.2 Afpikken
module

8.3 Verwijderen
stelschoenen

8.4 Afwerken
module

1) Horizontale voeg aan onderkant van zowel beide wanden als kolom afwerken door de uitgevloeide mortel weg
te halen en de voeg egaal met de rest van de wand/kolom af te strijken.

Benodigdheden
Materiaal
- Krimpvrijemortel

Materieel

Informatie

- 3 Pannenstrijkers

- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 3 van montageploeg
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9 - Fixeren module
9.1 Aangieten
gaines

9.2 Aangieten
sparingen

9.3 Afwerken
gaines

Iedereen op de werkplek
binnen 4m van een valhoogte
van min. 2,5m dient een
valharnas te dragen.

Water
cement

Fixeren
module

9

3 van montageploeg
1 betonmolen
2 gieter
3 emmers
3 troffels

cement
water

Laatste stuk van de gaines
afsmeren waardoor deze
een egaal oppervlak
vormen met de rest van de
wanden/kolommen

Aangieten gaines

9.1

1 van montageploeg
1 betonmolen
1 gieter

Zowel de sparingen van
de stekken als van het
kliksysteem
cement
water

Aangieten
sparingen

cement
water

Afwerken gaines

9.3

3 van montageploeg
1 betonmolen
3 emmers
3 troffels

9.2

2 van montageploeg
1 betonmolen
2 gieters
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9 - Fixeren module
9.1 Aangieten
gaines

9.2 Aangieten
sparingen

9.3 Afwerken
gaines

1) Aanmaken krimpvrije mortel en gaines in zowel de wandelementen als de kolomelement aangieten.

Benodigdheden
Materiaal
- Cement
- Water

Materieel

Informatie

- 1 Betonmolen
- 1 Gieter

- In totaal 12 aan te gieten gaines per module.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Arbeid
- 1 van montageploeg
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9 - Fixeren module
9.1 Aangieten
gaines

9.2 Aangieten
sparingen

9.3 Afwerken
gaines

Stap 1
1) Aanmaken krimpvrije mortel en sparingen in de
vloer van zowel de kliksystemen als de stekken
aangieten.
2) De aangegoten gaines afsmeren met mortel zodat
deze een egaal oppervlak vormen met de rest van de
wand/kolom

Stap 2

Benodigdheden
Materiaal
Aangieten sparingen:
- Cement
- Water

Afwerken gaines:
- Cement
- Water

Materieel
Aangieten sparingen:
- 1 Betonmolen
- 2 Gieters

Arbeid Aangieten sparingen:
- 2 van montageploeg
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Informatie
Afwerken gaines:
- 1 betonmolen
- 3 Emmers
- 3 Troffels

- In totaal 24 aan te gieten sparingen per module.
- In totaal 12 af te werken gaines per module.
- Iedereen op de werkplek binnen 4m van een
valhoogte van min. 2,5m dient een valharnas te
dragen.

Afwerken gaines:
- 3 van montageploeg
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